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31. årgang nr. 118        Juni 2008 

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

 

 
 

Så er arbejdet med genslyngningen af Lyngbygård Å ved at være færdig. 
Her er gravemaskinerne ved at etablere et nyt slyng syd for Hertha. 
Læs mere inde i bladet og se kort over åen med de nye slyngninger. 



 

 2

Leder 
  Så er Herskindsigt igen klar til udgivelse – det er dog et herligt blad, for det frem-
går tydeligt, at heroppe i nord i Skanderborg Kommune er der gang i mange ting: 
Nogle ting lykkes, og i andre tilfælde er det op ad bakke; men folk er stædige på en 
god måde og bliver ved, for bl.a. cykelstien og en hel hal må da komme! 
   Vi troede ellers, at med tildelingen af 2 ud af 3 fine Skanderborg-priser, ville vi 
komme – om end ikke på verdenskortet – så i hvert fald på kommunekortet.  
   Vi var en del, der var mødt op til uddelingen i Skanderborg, og jeg havde da for-
ventet, at der var journalister, pressefotografer og måske TV til stede ved denne såre 
vigtige begivenhed i Skanderborg Kommune, men nej, der var ingen billeder/omta-
le i aviserne bagefter. Så er der mere stil over det i Odder Kommune, hvor der også 
har været prisoverrækkelse! 
   Heldigvis var vores lokale Niels Jørgensen fra Galten Folkeblad der, og den end-
nu mere lokale redaktør af dette blad var der også, så der blev taget billeder. 
Uddelingen af diplomer og gaver gik på samlebånd – ca.60 på ½ time! 
   Mogens havde – i bedste Oscar-statuette stil – begået en takketale på rim. Den 
brændte han inde med, men fik den dog holdt fra trappen i foyer´en. Heldigvis kom 
den også med i Galten Folkeblad. Tak for det! Jeg fik den ikke så pæne tanke, at det 
nok havde set anderledes ud, hvis det havde været folk fra selve Skanderborg. Fy! 
Nok om det. ”Sporen” ser flot ud og står nok og pynter hjemme hos Mogens Grejsen 
Valg! Ikke folketingsvalg (så vidt vides) – heller ikke byrådsvalg – nej meget tætte-
re på, nemlig menighedsrådsvalg tirsdag d.11.november. Mange – måske de fleste – 
danskere giver udtryk for, at det med religion er en privat sag; men vi har nu engang 
3 gamle kirker og sogne, der skal passes, for de fleste danskere vil bestemt gerne 
have, at deres kirke og kirkegård er i nærheden og bliver passet ordentligt. Det skal 
gøres lokalt, og det går bare ikke af sig selv, så nogle må tage sig af det. 
   Menighedsrådene er de første demokratisk valgte råd, der blev indført i Danmark, 
og alle medlemmer af Folkekirken over 18 år er stemmeberettiget. Menighedsrådets 
opgave er at byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I sept. bliver 
der indkaldt til orienterende møder, og derefter kan der afholdes opstillingsmøde, 
og der er ingen grund til at holde sig tilbage, selv om man ikke ved så meget om 
det. Der bliver afholdt gode kurser for nye menighedsrådsmedlemmer, for selvføl-
gelig er der mange ting og fagudtryk fra gammel tid, der kan lyde underlige.  
  Hvad er fx et legat-gravsted? og hvad laver en kirkeværge? Der er pastorat, prov-
sti, stift og kirkeministerium. Der er Nationalmuseum, der skal spørges, der er øko-
nomi, der skal vogtes, der er ansatte og ansættelser, der skal passes osv. Men det er 
spændende at være med i noget, der har rødder så langt tilbage i tiden, og efterhån-
den kommer man ind i det. Det er ulønnet, men nøglepersoner, fx formanden får et 
beskedent honorar. Der kommer flere oplysninger i pressen og også lokalt. 

God sommer! Eva Bach 
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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 sept. måned 2008.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Juni 2008   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -21 Landsbyrådet  
22    Herskindskolen 
23    Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben 

 24  Børnehaven Nordlyset 
 25-28 Herskind Brugsforening 
 29-32 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 33  Herskind Folkekøkken 
 34  Skivholme Forsamlingshus 
 35  Herskind Dilettanter  
 36  Herskind Forsamlingshus 
 37-42 Herskind Boldklub 
 43  Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 44-46 KFUM-spejderne 
 47  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 48-49 Hertha Levefællesskab 
 50-52 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud marts.2008: Nina Andersen, Terpvej 2, Skivholme 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.50) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.sept. 2008.   
Forsiden viser: Afslutning på arbejdet i ådalen ved Lyngbygård Å 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                                   
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
SFO, Kometen&Sirius(Klubberne)  Mariann Bak 6024 6575 
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 
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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. sept. 2008 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.sept. 2008 

 

Juni 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 11 16 

1830 
Arbejdsdag 
HG&B-gåtur til Borum Eshøj 

Skivholme F-hus 
Herskind Legeplads 

34 
32  

to 12     
fr 13     
lø 14 16 HB´s hjemmekamp mod Stjær Herskindskolen 41 
sø 15     
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20 16 Smagsprøver og champagne Herskind Brugs 27 

lø 21  Fodboldweekend FC-Langelinie Herskindhallen 42 
sø 22  Fodboldweekend FC-Langelinie Herskindhallen 42 

ma 23  
18 

Sankthansfest 
  -  do  - 
  -  do  - 

Herskind Legeplads 
Skivholme F-hus 
Fremad F-hus 

29 
34 

ti 24     
on 25  Sidste aftenåbning i biblioteket Herskind Bibliotek 19 
to 26     
fr 27  Sidste skoledag før sommerferien 

Sirius til Ree Park v.Ebeltoft 
Herskindskolen 
         -  ”  - 

23 
23 

lø 28     
sø 29     

ma 30     
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Juli 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2  Old Boys turnering slutter  40 
to 3     
fr 4     

lø 5     
sø 6  Spejderne. Sommerlejr starter Randers 46 

ma 7     
ti 8     
on 9     
to 10     
fr 11     

lø 12     
sø 13 10 DN´s sommertur til Himmelbjergegnen P-pladsen 47 

ma 14     
ti 15     
on 16     
to 17     
fr 18     

lø 19     
sø 20     

ma 21     
ti 22     
on 23     
to 24     
fr 25 18 Grill-aften Skivholme F-hus 34 

lø 26     
sø 27     

ma 28     
ti 29     
on 30     
to 31     
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August 
Dag Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     

lø 2     
sø 3     

ma 4     
ti 5  Motionstur, HG&B Herskind legeplads  
on 6     
to 7     
fr 8     

lø 9     
sø 10     

ma 11  1.skoledag efter sommerferien Herskindskolen 22 
ti 12     
on 13 16 Første aftenåbning i biblioteket Herskind Bibliotek 19 
to 14  HB´s sommerfest Herskindskolen 36 
fr 15     -   do   -    -   do   - 36 

lø 16     -   do   -    -   do   - 36 
sø 17     -   do   -    -   do   - 36 

ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22 18 Grill-aften Skivholme F-hus 34 

lø 23     
sø 24     

ma 25     
ti 26     
on 27 1830 Øveaften for kirkekoret Sognegården 43 
to 28     
fr 29     

lø 30  Gruppe-weekend, Spejderne Trekanten 46 
sø 31       -   do   -    -   do   -  
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September 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3  Motionstur, HG&B 

Redaktionsmøde, Herskindsigt 
Herskind legeplads 
Biblioteket 

 

to 4     
fr 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
lø 6     
sø 7     
ma 8  Grupperådsmøde, Spejderne Spejderhytten 46 
ti 9 1330 Herskind Kunstskole starter Herskindskolen 19 
on 10     
to 11     
fr 12     
lø 13  2.etape af rengøring af spejderhytte Trekanten 46 
sø 14 13 Svampetur m. Hanne Borre Dørup skov 47 
ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18     
fr 19     
lø 20     
sø 21  Loppemarked 

Svampetur m. Peter Lange 
Herskind F-hus 
Kollens Mølle 

36 
47 

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25 14 Casper Koch fortæller om Kaj Munk Galten Sognegård 43 
fr 26     
lø 27  Høstfest Fremad F-hus  
sø 28     
ma 29     
ti 30  Quindeaften Fremad F-hus  
  4.okt.kl.14:  Lørdagscafé  Hertha  
  5.okt.: Høstfest   Skivholme F-hus 
  8.okt.kl.1930: Sangaften  Sognegården  Side 43 
10.okt.kl.1830: Folkekøkken Herskind F-hus 
19.okt.: Sporenes Dag Herthas P-plads Side 21 
21.okt.kl.14: Henrik Jensen foredrag Storring Kirke og Sognegård   S.43 
26.okt.kl.14: Aage fra Haldgården Skivholme K og Sognegården. S.43 
11.nov.: Menighedsrådsvalg I sognene  Side 43  
20.nov.kl. 1930: Koncert  Sjelle Kirke  Side 43 
  7. og 21.okt.kl.1930: Præmiewhist Fremad F-hus 
24.okt.kl.17: Fredagscafé+oktoberfest     -  ”  -  
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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 
 

  På de efterfølgende sider er der en orientering om de mange aktiviteter, vi 
har haft - og har gang i - i Landsbyrådet, som ved den seneste generalfor-
samling blev ”beriget” med Hans Gravsholt til erstatning for Finn Boisen, 
der ønskede at trække sig. Endnu engang tak til Finn for en flot indsats for 
fællesskabet især i forbindelse projekt Nordpolen og Landsbyrådets opstart. 
   Hans havde vi faktisk med i forvejen, så samlet set er vi ikke blevet flere 
hænder, men til gengæld har vi fået indvalgt nogle aktive suppleanter, som 
gerne deltager aktivt i møderne, hvilket vi allerede har mærket. Så velkom-
men til Merethe Millner og Anna Margrethe Kristensen. 
  Den næste store opgave bliver at få sat Herskind/Skivholme på landkortet i 
den nye kommuneplan, som Hans nævner nedenstående. Hvis du har interes-
seret i det arbejde er du velkommen til deltage.              VH Mogens 

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune 
  Den 29.maj afholdt Landsbysamvirket sammen med kommunen repræsen-
tantskabsmøde i Borgernes Hus v.Veng. Der var ca.50 deltagere og borgme-
ster Jens Grønlund indledte mødet. Derefter blev processen for Kommune-
plan 2009 gennemgået med særlig focus på forholdene vedr. landsbyerne. 
Interesserede kan finde yderligere oplysninger på www.landsbysamvirket.dk 
og på kommunens hjemmeside www.skanderborg.dk.  
  Som det fremgår af teksten øverst side 10 og nederst s.11 er Landsbyrådet 
repræsenteret med både sekretær, revisor og revisorsuppeant. Mogens Grej-
sen og Hans Gravsholt deltog i mødet, og interesserede kan få kopi at mate-
riale af dem – fx mødereferat og en tidsplan og aktivitetsliste for processen.  
   Landsbysamvirket har modtaget 145.000 kr. fra Velfærdsministeriet til 
arbejdet med Landsbyerne og kommunen vil hjælpe med et tilsvarende beløb 
i form at mandtimer m.m. Opgaven går i første omgang ud på at få kortlagt 
forholdene og ønskerne i de enkelte landsbyer.      Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

GENERALFORSAMLINGEN i  
”Fællesrådet for Herskind-Skivholme”. 

Tirsdag den 1. april på Herskindskolen. 
1. Beretning  
Baggrund for nedsættelsen af landsbyrådet var Nordpols-rapporten. Den 
havde fokus på styrkelse og bevarelse af områdets aktiviteter og foreslog 
nedsættelse af byudviklingsgruppe, der sammen med ad hoc-grupper arbej-
der med aktuelle relevante sager.  

Vores opgaver er at følge med i landdistriktspolitikken i den nye kommune. 
Indkalde til årligt møde med foreninger og nedsætte forretningsudvalg = 
Landsbyrådet. På mødet kan man også overveje en justering af modellen. Så 
aftenen skal bruges på at evaluere, hvor langt vi er kommet med projekterne. 

Vi har sat forskellige aktiviteter i gang i år. Vi har en god økonomi, fordi vi 
søgte ved landdistriktspuljen og Skanderborg Kommune. Vi har fået i alt 
106.000 kr. til udvikling af projekter. 

Pilgrimsvandringen 
 Startskuddet var Pilgrimsvandringen, som fik et særskilt tilskud fra Fødeva-
reministeriet til dette sammen med 15.000 kr. fra Skanderborg kommune. I 
alt blev det en stor succes, og pengene er brugt på en måde, så det også kom 
foreningerne i området til gode. I samme forbindelse var der et tæt samarbej-
de med menighedsrådet, Eva Bach, og Jørgen Østergaard, hvor vi fik lavet 
en cd med kalkmalerierne i kirken.  Pilgrimsvandringen gav meget presse-
omtale, hvilket vi anskuer som vigtigt for vores område. Vi har støttet etable-
ringen af Billedskolen, og de fik en god start, så der nu er to hold, og de fort-
sætter til efteråret. 

Ældreboliger: Der har været borgermøde, og der er nedsat en adhoc gruppe, 
der har afholdt flere møder. 

Hjemmeside: Vi arbejder på en ny med mere brugervenligt design, som 
også foreningerne kan bruge. 

Byportal: En ad hoc-gruppe skal finde frem til noget, der markerer, at vi 
kører ind i byen og måske derfor kan virke trafikdæmpende. 

Landsbydagen er den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor foreningerne 
og kulturen i området har lejlighed til at føre sig frem. 
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Landsbyrådet 
Spor i Landskabet: Ny ad hoc gruppe, der vil kikke på, hvordan man kan få 
en bedre adgang til naturen. Vil kikke på den gamle kirkesti mellem 
Skivholme og Trekanten samt på områderne ved Lyngbygård Å. 

Derudover har vi deltaget i en række møder og deltaget i Landsbysamvirket. 
Hans er i Landsbysamvirkets bestyrelse, Gunnar og Mogens er hhv. revisor 
og revisorsuppleant. 

Vi har sendt skrivelse vedrørende trafiksikkerhed på Langelinie. 

Vi har forholdt os til kommunens strategiplan. Blandt andet stillet spørgsmål 
ved, hvad man mener med, at vi er lokalcenter, som det omtales i strategipla-
nen. Vi ønsker viden om, hvilken rolle det indbefatter. 

Vi har indstillet Mogens til Skanderborg Kommunes nye pris ”Sporen”.  

2. Seniorboliger – status v/ Svend Andreasen 
25% af de, der bor i området, er over 60 år. Ad hoc gruppen er åben. Man 
kan komme og gå, og alle er velkomne til at deltage. På et møde d.23.1. blev 
fremlagt et projekt fra Bekmand for arealet ved tidl. Herskind Plantesalg.  
 
Gruppen har fundet ud af, at der er flere arealer, som kan bruges til projektet. 
Arealerne er blevet besigtiget. Gruppen har forsøgt at snævre det ind. De har 
forsøgt at få nogle løselige tilsagn. Inge og Rolf er positive overfor brugen af 
jorden vest for deres gård. Svend har talt med Jens Grønlund og Svend 
Thorøe, og de var inde på, at der skulle noget forsamlingshus med indover, 
for at politikerne vil se positivt på det. Arbejdsgruppen er lidt flyvsk, men 
føler, de må prøve sig frem for at finde ud af, hvilke muligheder der er. 
 
Sagahus–projekt neden for Engvej 1 ved Hertha er også med i mulighederne. 
Arbejdsgruppen arbejder videre med projektet vest for Inge og Rolfs gård og 
samarbejder loyalt med Bekmand, Inge og Dan.  
 
Gruppen har haft kontakt til kommunen.   
Selve finansieringen er ikke på plads. 
Der arbejdes ud fra tilsagn. 
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Landsbyrådet 
3. Cykelsti - status. v/ Hanne Arberg. 
Hanne beskrev cykelsti-projektet. Desuden fortalte hun, at Landsbyrådet 
finder, at flere projekter er relevante, men at vi i første omgang satser på 
Skivholme-stien. Kommunen arbejder med trafiksikkerhedsplanen, som er 
færdig til efteråret. Herskind-Skivholme stien var afsat i den gamle Galten 
Kommune og forventes at være en af de stier, der er i spil.  
 

Trafikusikkerhedsundersøgelsen for alle borgere løb frem til fredag d.4. 
april. Cykelstien Herskind-Skovby er ikke glemt. Mange af skolebørnene 
kommer fra Skovby N (og fra Galten-Skovby området). 
 

4. Hjemmesiden – status  v/ Finn Boisen.  
Vores største problem har været at finde et ”hoved” til hjemmesiden. 
Kompromiset blev et motiv fra Præstbrovej ud over engen, hvor en del af 
arealet om kort tid vil blive oversvømmet.  
 

Hjemmesiden viser bl.a. en modernisering af kalenderen i www.herskindsigt.dk. 
På siden kan laves alle de underpunkter, vi ønsker. Referater kan lægges i 
fælles blok, og der kan laves billedarkiver, der altid er tilgængelige. 
 

Der kan også laves hjemmeside for boldklubben og alle de andre ”forenin-
ger” med egne kalendere og oplysninger. Tanken er, at de enkelte foreninger 
får deres egen webmaster, så de kan opdatere hjemmesiden. Vi vil gerne 
have det uddelegeret. For eksempel tror vi på, at det kan være en markeds-
føring af forsamlingshuset. Vi vil gerne have mere moderne tekst og salgs-
budskaber. Vi er behjælpelige over for foreninger, som ønsker at bruge den.  

Den trykte kvartalsblad Herskindsigt bliver vi ved med at udgive. Den gamle 
hjemmeside www.herskindsigt.dk bevares indtil videre. 

5. Landsbysamvirket.v/ Hans Gravsholt 
Landsbysamvirket opstod jan.2008. Hjemmesiden er www.landsbysamvirket.dk. 
Det er meningen, at hver landsby skal have 1-2 repræsentanter i ”Repræsen-
tantskabet”. Jeg er valgt ind for Herskind-Skivholme Landsbyråd. Landsby-
samvirket er rådgivende og kører ikke sager for enkelte landsbyer.  

Der arbejdes for bæredygtig udvikling i landsbyerne og landdistrikterne. Den 
enkelte landsbys kendetegn må fremelskes. Heroppe kan nævnes Skivholme 
Kirke, Lyngbygård ådal og Hertha Levefællesskab. 
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Landsbyrådet 
 

6. Landsbypolitik – revision v/ Mogens Grejsen 
Overordnet er vores mål fortsat : 

Bevaring af Skolen, Brugsen, Foreningslivet, Nærhed og overskuelighed. 
Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 

Liste over projektønsker, som ikke er afsluttede: 

Udvikling på den korte bane. 

A: Flere idrætsaktiviteter. 

Inge Houg: Vil gerne have ældreidræt om formiddagen. 

Inge Lorenzen: Aktiviteter for unge i 8,9,10 klasse. Noget med at man regel-
mæssigt kan komme af sted til noget. Måske nogle forskellige aktiviteter. 
Sv: Gunnar. Vi synes, at det i idrætsforeningssammenhæng ikke holder at 
tale om endagsaktiviteter, fordi det ikke er i foreningssammenhæng. 
Aktiviteterne i Herskind skal udfylde belægningsgraden. Det tælles sammen 
i kommunen, hvad der er af hal-kapacitet, og hvis der er timer i overskud, så 
vil kommunen anbefale, at man tager til Skanderborg i stedet. 
Inge Houg: Nogle steder er der ledig kapacitet, men her hos os bliver hallen 
brugt 110%. Asbjørn: Flere idrætsaktiviteter er noget, der ikke kan vinges af, 
men noget der løbende skal udvikles. Beslutn.: Videreføres ikke i Landsbyrådet   

B: Øget og bedre brug af forsamlingshusene. Fx et fælles bookingsystem. 
Anna Margrethe: Møder mellem forsamlingshusene om der er ting, der kan 
gøres fælles. De henviser til hinanden.Fx kan der uddeles løbesedler i Skiv-
holme om Quindeaften i Herskind. Der er den forskel, at forsamlingshusets 
bestyrelse i Skivholme også fungerer som beboerforening. Bl.a. derfor er en 
sammenlægning af forsamlingshusbestyrelserne ikke relevant. 
Forslag: Kan det laves, så man kan overnatte i forsamlingshuset, fx hvis der 
er fest? Beslutning: Videreføres ikke i Landsbyrådet 

C: Stinet. Beslutning: Videreføres  i Landsbyrådet 

D: Øget og bedre brug af Brugsen. Ligger hos brugsens bestyrelse. Er ikke 
noget Landsbyrådet pt. tager sig af. Beslutn.: Videreføres ikke i Landsbyrådet 

E: Koordinering af tilbud. Sker i kalender. Beslutn.: Videreføres i Landsbyrådet 

F: Legepladser. Tarzanbane – i hegnet. Den har skolen søgt til og har fået 
afslag på. Beslutning: Videreføres ikke i Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 
G: Bedre kommunikation mellem Hertha Levefællesskab og det omgi-
vende lokalsamfund, herunder ikke mindst bedre udnyttelse af Herthas 
værdier og tilbud. 

Sp: Hvad lægges der i det? Sv: Der er kommet mere åbenhed. Der lå måske 
en usikkerhed på, om cafeerne var åbne for alle. Hans: Hertha gør meget for 
at sige, at Hertha er et åbent område.  
Forslag fra Hertha om arrangementer i forbindelse med Sangens år. Forslag 
om fælles sangarrangement i forsamlingshuset. Lave noget hvor vi arbejdede 
noget mere sammen. 
Forsamlingshuset vil gerne lægge lokale til sangaftenen. Eva Bach, Anna 
Margrethe, Anne Marie Elbech og Rita Lambrecht er adhoc gruppe, der 
arrangerer disse aftener. 
Gunnar: 14.4.2008 skal der afholdes møde om fordeling af hal-timer næste 
år, hvortil Hertha er inviteret.        
Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 
 

H: Forsamlingshuse som cafe. I stedet henviser vi til Herthas café. 
Vigtigt, at der er kontaktpersoner på de pågældende aktiviteter og arrange-
menter, og at det er de rigtige kontaktpersoner, der henvises til.  
Beslutning: Videreføres ikke i Landsbyrådet 
 

I: Sodavandsdiskotek. Der bliver et fredag, men skal det fortsætte? Vi 
mener, der skal være aktiviteter for de unge. Behovet er ikke opfyldt med et 
sodavandsdiskotek. Hvis vi vil have en ungdom eller en ungdomskultur, må 
vi tage os af ungdommen. Det er vigtigt, at vi holder liv i noget og danner 
nogle rammer for de unge, så de bliver opdraget til det selv. Vi arbejder 
videre med aktiviteter for de unge. 
Kan man lægge det op til de unge – give dem en højere grad af ansvar for 
det? Hvad er der blevet af de gamle elevers fest. Før var det Karen Ingrid og 
Herman. Nu tager Helle Gammelgaard sig af det. 
Forslag om måder at mødes på i lokalsamfundet, hvor vi evt. medbringer 
mad på legepladsen – evt. kan det udvikle sig til en tradition. 
Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 
 

Udvikling på den lange bane. 
A: Hel hal – Skal stadig stå der – Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 

B: Forbedret kollektiv trafik. Der skal laves noget realistisk. En landsby-
samvirke-ting. Om skolebussen fra Hertha kan anvendes af os andre til at 
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komme til Skanderborg og hjem igen. Eva Bach er i ældrerådet for Skander-
borg Kommune. Busserne til Århus skal også fungere. Vi skal bruge vores 
kollektive trafik. Busserne er næsten tomme på en del af ruterne.  
Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 

C: Ældreboliger, seniorboliger, senioraktiviteter 
Beslutning: Videreføres i Landsbyrådet 

D: Svømmehal. Beslutning: Videreføres ikke i Landsbyrådet 

E: Bredbånd: Er etableret i området. Beslutn.: Videreføres ikke i Landsbyrådet 

 

Valg. Der er 2 på valg lige år og 3 i ulige år. På valg er Finn og Gunnar.  
Finn ønskede ikke genvalg. Gunnar genvælges. Hans foreslås og vælges. 
Suppleantvalg: Merethe Milner, Hertha og Anna Margr. Kristensen, Herskind. 
Mogens takkede Finn for den store indsats og håbede, at han(som lovet) fort-
sat vil hjælpe Landsbyrådet - bl.a. med hjemmesiden og trykning af plakater.  

7. Eventuelt. 
Etablering af en hundeskov. Et indhegnet sted, hvor hunde må løbe frit. 
Efterladenskaber samles op, i stedet for at hundene skider alle vegne i byen. 
Det er meget påkrævet med større engagement for at bevare Herskindskolen 
med elever til og med 9.klasse.  

 

Landsbydag på Herskindskolen fredag d.4.4.2008 
   Vi håbede på tørvejr og medvind til den aktion, som dannede optakten til 
Landsbydagen på Herskindskolen. Ikke mindre end 150 børn og unge slut-
tede op bag optoget og gik langs den flotte række flag, som symboliserede 
antallet af elever på skolen og den ønskede placering af cykelstien. 
  Kost og motion stod på dagsordenen, og en sund start havde DagliBrugsen 
sørget for ved at servere rigeligt med frugt til deltagerne på turen. 
  Vel ankommet til skolen blev deltagerne og de øvrige borgere modtaget 
med fælles kaffebord med brød bagt af og serveret af medarbejdere fra bage-
riet i Hertha levefællesskab. Der var godt gang i salget lige fra start. 
  Den officielle åbningstale stod formanden for landsbyrådet, Mogens Grej-
sen for. Det gennemgående tema i talen var at ”ingenting kommer af ingen-
ting”. Aktualiseret af ”X-faktor” udsendelserne drog Mogens Grejsen en 
sammenligning til det simple regnestykke, at hvis blot én faktor i et regne-
stykke er ”0”, så er det ligegyldigt, hvor store tal man ganger med, så vil 
resultatet uvægerligt blive 0 = ingenting. 
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  På samme måde kan man sige, at uanset hvor mange vi er i et samfund, er 
det sådan, at hvis bare 1 led svigter og ikke gør noget, så bliver resultatet et 
stort ”0”. Men blot en lille indsats er nok, for alt over 0 giver resultater i 
sidste ende. 
  Herefter gik det 80 børn store kor under ledelse af Anne-Marie Elbech på 
scenen og leverede en forrygende koncert, som gik lige ind i hjertet på 
publikum. Der blev udfoldet talenter af hidtil usete dimensioner helt ned til 
de mindste, som ganske uimponeret gav den hele armen. 
  Herefter var der trylleshow med klovnen Abdul, som havde publikum i sin 
hule hånd, lattermusklerne blev for alvor rørt, og frem til fællesspisningen 
underholdt den lokale og dygtige trubadur, Torben Wahlstrøm. 
  Teatersalen var til fællesspisningen fyldt til bristepunktet, for overvældende 
mange havde i år valgt at deltage. Ikke mindre end 170 personer havde for-
håndstilmeldt sig, og de fik en uforglemmelig kulinarisk oplevelse. 
  Herskind Folkekøkken stod for menuen, som bestod af græsk bøf med græ-
ske kartofler og græsk salat. En menu som i høj grad faldt i deltagernes smag 
Til dessert diverse udsøgte oste og frugt sponsoreret af Herskind Brugs. 
  Efter spisning var Herskind Cabaretten under ledelse af Bent Nielsen på de 
skrå brædder med fællessang og muntre indslag, som i den grad tog forsam-
lingen med storm. Og i bedste X-faktor stil sluttede det begejstrede publikum 
af med stående ovationer. 
  For børn og unge havde Sirius arrangeret diskotek i klubben, hvor de unge 
mennesker havde en god aften i hinandens selskab. 
  Sideløbende med de nævnte aktiviteter var der arrangeret udstillinger fra de 
forskellige foreninger, og der var mulighed for at få en debat om lokale akti-
viteter så som skole, menighedsråd, seniorboliger, cykelsti, trafiksikkerhed 
og andre aktuelle emner. Det blev en rigtig god dag og aften, som efterlod en 
positiv og god stemning blandt alle deltagere. 

Hans Gravsholt 

”Medvind for cykelstien”  
– Optog fra Skivholme til Herskindskolen d.4.april 2008. 

 Det var overvældende at opleve, hvordan over 150 børn og voksne langsomt 
samledes i og omkring Skivholme Forsamlingshus i fredags kl.14 for at del-
tage i optoget til Herskindskolen. Mange havde taget turen fra Herskind til 
Skivholme til fods for at være med, andre havde taget skolebussen, mens 
endnu andre havde taget før fri fra arbejde og ankom direkte derfra i bil.  
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  Vinden var kold og folk stod og skuttede sig for at holde varmen. Fælles for 
forsamlingen var, at de hver for sig havde valgt at være netop der og dermed 
ønskede at vise interesse for, at der langs Ladingvej mod Herskindskolen 
kommer en cykelsti. Herskind er en lille by og Skivholme er endnu mindre. 
Folk herude er bekymrede for at blive glemt af kommunens politikere, når 
midler til anlæg af infrastrukturen skal prioriteres. For vi ved jo godt, at går 
man efter antal borgere – så er vi langt nede på listen. 
  Vi siger tit til hinanden herude i sognet, at her i området er vi engagerede. 
Vi møder op, deltager og bidrager alle, så godt vi kan, til byens foreningsliv 
og aktiviteter. Det var det, der kunne ses ved selvsyn i går, da en besluttet 
flok gik op ad bakken og mod Herskindskolen, de fleste bærende på et af de 
flag, som skolens børn havde lavet til lejligheden.  
  Tempoet og humøret var højt, og hver og én blev bekræftet i, at sammen-
holdet hos os lever i bedste velgående. Flagene blev sat ned i vejsiden for at 
symbolisere sammenhængen mellem byerne i vores område og for konkret at 
vise, hvor vi forestiller os, den fremtidige sti skal være.  
  En cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme vil nemlig komme bor-
gerne i begge byer til gode. Det er klart, at børnene fra Skivholme vil få mu-
lighed for at være selvtransporterende, både når de skal i skole, til fritidsakti-
viteter og når de skal besøge kammeraterne. 
  For borgerne i Herskind vil den fremtidige cykelsti give mulighed for at 
cykle i skoven uden at risikere liv og lemmer på den smalle Ladingvej. Stien 
ville give skolen mulighed for at foretage cykel- og gåture med børnene til 
den nærliggende skov og på den måde få et ekstra klasseværelse.  
  I dag er stisystemet omkring Herskind og Skivholme faktisk så elendigt, at 
uanset hvor man vil hen, er man henvist til at køre i bil. Der er kun ganske få 
stier, og de er så rustikke, at de kun egner sig til at bruge, når man er til fods. 
  Ideen om optoget opstod i marts i Landsbyrådet for Herskind-Skivholme, 
men arrangementet var ikke blevet til noget, hvis ikke det havde været for de 
engagerede borgere i Skivholme, der har stået for alt det praktiske i ugerne 
op til Landsbydagen, og skolens lærere, der sørgede for, at alle børnene fik 
lavet deres eget flag. 

Hanne Arberg 
PS: Desværre må det efterfølgende konstateres, at nogle rundkørsler i Ry, 
har ”kastet grus i planerne” for cykelstier i Skanderborg Kommune. Forhå-
bentlig findes der en løsning, så manglende styring i kommunen ikke kom-
mer til at gå ud over skoleeleverne og andre ”svage trafikanter”. 
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Seniorboliger i Herskind? 
   Landsbyrådets ad hoc-gruppe har afholdt flere møder for at få afklaret 
behovet og ønskerne for seniorboliger. Møderne har resulteret i en ændring i 
opgavenavnet til ”Ungdommelige seniorboliger”, da ønskerne ikke gik på et 
område, kun beboet at seniorer.  
   Møderne afslørede, at interessen især gik på udnyttelsen af arealerne syd 
for Herskind Forsamlingshus, og derfor blev disse besigtiget, og der blev af 
arkitekt Leif Hansen, Landsbyvænget udarbejdet en skitse, som viste en mu-
lig udnyttelse af arealet. 
   Desuden blev der taget kontakt til flere boligforeninger. Brabrand Bolig-
forening (BF) viste størst interesse for sagen, og direktør Torben Overgaard, 
BF var ude at se på arealet. Han gav tilsagn om, at BF var villige til at bygge 
– også selv om det blev gennemført af flere omgange. 
   For at få flest mulige med i undersøgelsen af behovet, blev det indkaldt til 
et offentligt møde om emnet den 6.maj 2008 på Herskindskolen. Kom der 
under 10 til mødet, ville arbejdet blive stoppet, men det ”lykkedes ikke”,  
idet der var over 30 deltagere til mødet. 
   På mødet var der flere, der havde spørgsmål til de forskellige placerings-
muligheder og især til tidsplan, finansiering og de forskellige byggeplaner. 
Der blev – for at få en tilkendegivelse om ønskerne - omdelt et spørgeskema. 
Over halvdelen besvarede skemaet, og stemningen var udpræget for området 
syd for forsamlingshuset. Projektet på plantesalg-grunden blev også drøftet, 
men det vil sandsynligvis især være beboere fra Århus-området, der vil være 
købere af disse boliger. Forslaget er med som nr.64 på mødet i Forsynings- 
og Miljøudvalgets møde d.2.juni 2008. Se www.skanderborg.dk.   
   Der er planer om at arrangere ture til seniorboliger i omegnen, og der er 
udarbejdet referat fra mødet og fra ad hoc-gruppens møder. Kopier kan 
rekvireres hos undertegnede og/eller ved deltagerne i ad hoc-gruppen. 
Deltagerne i ad hoc-gruppen er vist i forrige nr. af Herskindsigt. 

Hans Gravsholt 

Ny hjemmeside 
   Landsbyrådet arbejdet fortsat på at få en ny hjemmeside. Desværre har der 
været nogle problemer med udarbejdelsen, men det forventes, at der i løbet 
af efteråret vil være så meget stof på siden, så den bliver åbnet. Den gamle 
hjemmeside www.herskindsigt.dk vil – også efter åbningen af den nye - fortsat 
være tilgængelig med ældre oplysninger.  

Hans Gravsholt 
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I anledning af sangens år……………. 

Sangaftner for summere og brummere, tonedøve og andre sangglade 
mennesker. 
 2008 er udnævnt til Sangens år, og i den anledning vil der blive afholdt for-
skellige sangaftner i løbet af efteråret. Meningen er, at alle, der kan lide sang 
og samvær, kan få et par hyggelige timer sammen. Der er altså ikke krav om, 
at man har særlige forudsætninger for at synge – der er kun krav om, at man 
møder op. 
   Følg med i kommende numre af Herskindsigt og dagspressen, hvor de for-
skellige arrangementer bliver annonceret. Gode ideer er ligeledes velkomne. 

Inge Lorenzen, Landsbyrådet 

 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen har været samlet, men holder nu ”sommerferie”. 
Gruppen samles igen efter skoleferien. Se næste udgave af Herskindsigt. 
Alle er velkommen – især hvis man har billeder eller historier fra flere år 
tilbage. Der bydes på kaffe og småkager og hyggeligt samvær. 

 Hans Gravsholt   
 

Lektie-Café. 
   Vi har fortsat brug for personer, der vil hjælpe i lektiecaféen, men holder 
nu sommerferie. Er nogle interesserede, bedes de henvende sig på skolens 
kontor eller til én af os. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun lyst  
til at have kontakt med eleverne. Det er 1½ tine én gang om ugen 

Jette Liborius og Hans Gravsholt 

 

Edb for ældre 
   Edb-holdet på Herskindskolen er begyndt på sommerferien, men vi starter 
igen engang i september. Se næste udgave af Herskindsigt. Vi mødes et par 
timer sidst på eftermiddagen én gang om ugen. Også her nydes der kaffe og 
småkager i et ”frikvarter”. Deltager bestemmer selv, hvad de vil have under-
visning i, og det er normalt noget med tekst- og billedbehandling, men også 
søgning på internettet og regneark tages der fat på. 

Hans Gravsholt 
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Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
   Onsdag d.25.juni er den sidste aftenåbning inden ferien. Husk at biblioteket 
er lukket i skolens sommerferie, dvs. fra den 28.juni til og med den 10.aug. 
Kom og lån noget til ferien: Børne CDér eller bånd, tegneserier, en oplæs-
ningsbog, en quizbog, en ”Flunker” bog, selvlæsningsbøger, en god krimi, 
en kærlighedsroman eller …. 
   De kan evt. lånes for hele sommerferien – indtil den 13.august.  
   Første onsdag aften efter sommerferien bliver d.13.august 
  

Biblioteket er før og efter sommerferien åbent til selvbetjening fra kl.9 
til 15. Benyt indgangen over for skolens hovedindgang. Tlf. 8754 6829  
Betjeningstiderne er så: Tirsdag og torsdag kl.11-13, onsdag kl.16-20 
og fredag kl.830-12. Mandag ingen betjening. 

Jessica 

 

Herskind Kunstskole 
  Vi har nu holdt vores 2.fernisering, som heldigvis blev godt besøgt. Børne-
ne havde lavet en flot udstilling under temaet mennesket. Der har været 15 
børn i foråret, som - sammen med grafiker og kunstmaler Mette Strong - har 
leget med forskellige male og tegne teknikker. 
   På landsbydagen havde vi et lille værksted, hvor mange børn kom forbi og 
malede med oliekridt til dejlige samba rytmer. Vi håber, at det gav flere børn 
mod på at komme og male med. 
   Næste sæson starter d.6.sept.2008. Det løber over 10 gange og vil igen i år 
være tirsdag eftermiddag kl. 1330 - 16.  
   Tilmelding vil blive ved AOF i Skanderborg. Kurset vil kunne findes i 
løbet af sommeren på AOFs hjemmeside og i deres hus-omdelte blad. 
   Som forening arbejder vi videre på at få tilskud fra kommunen, som vil 
kunne hjælpe med udgifter til materialer og evt. andre aktiviteter. 
   Har du lyst at arbejde med, eller har du andre spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte Hanne Falk på tlf. 8617 2806. 

På vegne af Herskind Kunstskole Hanne Falk 
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Spor i landskabet ved Herskind 

 

   Så har der igen været afholdt 2 fugle- og planteture på sporet. På morgen-
turen var der 25 friske deltagere, og på aftenturen var der en snes deltagere, 
som både hørte fuglestemmer og så planter, men også så en grævlingegrav 
og resultatet af arbejdet med genopretningen af Lyngbygård Å i ådalen. 
Arbejdet var næsten færdigt, og indvielsen bliver sandsynligvis sidst i august 
eller først i september. Skov- og Naturstyrelsen, som har overtaget arbejdet 
efter amterne, har bedt miljøministeren om at foretage indvielsen. 
Forhåbentlig kan han få tid til det i kalenderen. 
  På nedenstående kort er Sporet ved Herskind indtegnet, og desuden er både 
det gamle lige og det nye snoede å-forløb indtegnet. Bemærk også de indsat-
te tal, der viser de nye og meget færre lodsejere i området: 66 står for Hertha, 
23 for Steen Nørgaard, 10 for Kristian Lindskov og 43 for Engvej 2. Se også 
de to billeder på bagsiden og gravemaskinerne på forsiden. Sporet vil blive 
ændret, så adgang til åen bliver på Herthas areal syd for svinget på Engvej.  
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Sporenes dag på Sporet ved Herskind 
   I oktober afholdes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark. I år 
bliver det søndag den 19.okt. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud 
for denne dag. Se billederne og omtalen af ”Sporenes dag” i Herskind 2007 
på www.spor.dk. Vælg ”Arrangementer” og”Sporenes dag” øverst på siden. 
Nederst på siden findes Herskind, og her er der mange billeder fra dagen.  
   På www.spor.dk kan der også findes oplysninger om de øvrige 141 spor i Dan-
mark. På sporet kan der være fugtigt. Derfor anbefales vandtæt fodtøj.  
   I år vil dagen blive ekstra interessant, fordi projektet i ådalen med at føre 
Lyngbygård Å tilbage til et forløb, den havde før udretningen for ca.70 år 
siden, nu er ved at være færdigt. Se foranstående om indvielsen.  
   I næste udgave af Herskindsigt vil der komme yderligere oplysninger om 
Sporenes Dag på Sporet ved Herskind den 19.okt., og i folderkasserne ved 
sporets start på Landsbyvænget og slut på Præstbrovej kan der hentes folde-
re, der fortæller om sporet.  
Alle ture arrangeres sammen med Hertha og Danmarks Naturfredningsforen. 
Se også side 47 fra Skanderborg afd. af Danmarks Naturfredningsforening. 

          Hans Gravsholt. 

 
Foto fra ”Sporenes Dag” på ”Sporet ved Herskind” okt. 2007
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      Herskindskolen 

 

 
 

   Så nærmer vi os afslutningen på endnu et begivenhedsrigt skoleår. Kommunens 
skolekapacitetsundersøgelse har fyldt meget i dette skoleår. Her har politikerne set 
på forskellige muligheder, hvad angår skolernes fremtid. Vi har her i Herskind haft 
et godt og tæt samarbejde med Landsbyrådet, og vi arbejder videre omkring det 
lokale kultursamarbejde. 
   Vi havde et rigtig godt arrangement på Landsbydagen, hvor vi startede med at gå 
turen mellem Skivholme og Herskindskolen på den strækning, hvor vi håber, der 
kommer en cykelsti. Alle skolens elever havde lavet flag, som var stillet op langs 
hele ruten. Et flot indslag og en god start på dagen. 
   Skolens kor sang og opførte drama med udklædte børn, hvilket løftede stemnin-
gen endnu højere op. Herefter blev der virkelig grinet, da klovnen underholdt, og 
både børn og voksne blev mere eller mindre frivillige ofre. Efter musikalsk optræ-
den var der fællesspisning med 160 spisende. Til sidst kunne vi grine sammen over 
den lokale kabarets indslag af diverse sketch og sange.  
   Samtidig var der sodavandsdiskotek for skolens elever, hvor de morede sig og 
gjorde diskoteket til en god oplevelse. Skolebestyrelsen var også synlig med en bod, 
hvor alle tilkendegav, at de ønsker skolen bevaret fra 0. – 9. kl. Billedskolen havde 
en tegnevæg, og computerne blev flittigt brugt til at udfylde kommunens oversigt 
over trafikfarlige steder. 
   Skolen skal fremover købe mange af de ydelser, som kommune klarede førhen. 
F.eks. har vi lavet en aftale med kommunen om at købe snerydning og saltning af 
fliseområder om vinteren. 
   Den øvrige vedligeholdelse af fliser og græsklipning resten af året vil foregå i 
samarbejde med den lokale anlægsgartner Ole Kallehauge. 
 
Herskindskolen søger afløsere til rengøring. 
Har du lyst til rengøring? Har du mulighed for at komme med kort varsel?  Kan du 
lide at arbejde blandt børn - så er du velkommen til at kontakte Herskindskolen. Vi 
søger en afløser, som kan erstatte vores faste personale i tilfælde af sygdom eller 
ferie. Ring til skolens pedel Per Rohde på telefon 2335 2641 eller send en mail til 
Per.Rohde@Skanderborg.dk. Løn iflg. overenskomst. 

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

www.herskindskolen.dk  
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   Traditionen tro vil skolen igen lave en heks til Skt.Hans, som bæres ned til lege-
pladsen. Til gengæld får skolens elever is. Det er et godt bytte, eller som man også 
siger en ”win win” situation. 
   Skolen holder sidste skoledag fredag d. 27. juni, hvor vi efter morgenhygge på 
skolen i et festligt musikalsk optog går samlet ned til legepladsen. Her vil der blive 
optræden i form af et danseshow ved 6. klasses piger. 
Vi skal nyde isen, synge sommerferiesangen og ønske hinanden god sommerferie.  
   Jeg vil på skolens vegne sige tak til alle jer, som er med til at bakke op om vores 
lokale skole, og gøre den til et godt sted at være for børn og unge. 
GOD SOMMERFERIE TIL ALLE og på gensyn mandag d. 11. aug. Kim Sørensen 

 

Nyt fra Herskindskolens SFO – Sirius afdeling 
dvs. Mini-,  Junior- og Ungdomsklubben 

 
   Fusionen mellem Kometen og Sirius er kommet godt i gang og vi prøver 
alle at navigere i den nye struktur. 
 
Flere af pædagogerne arbejder i 3 afdelinger, Kometen, Sirius og Ungdoms-
skoleklubben som er et aftentilbud til unge fra 7.klasse til 18 år. Der er åbent 
i USK torsdage kl.19 til 22 samt søndage i ulige uger fra kl.16 til 22. 
 
Pr. 1. maj fik vi 27 nye børn fra 2.kl. i fritidsklubben Sirius, i ”glidende 
overgang”.  Det er en rigtig god gruppe børn, som tilsyneladende er faldet 
godt til. Vi er i hvert fald glade for at have dem. 
 
Når børnene er færdige med at have sidste skoledag d.27.juni 2008 drager 
mange af Sirius´ medlemmer og ansatte til Ree Park ved Ebeltoft. Vi ser 
frem til turen. 
 
Skoleåret er ved at gå på hæld, og vi i Sirius vil ønske alle børn og voksne  
en rigtig god sommerferie og på gensyn i august. 
 

Mariann Bak, Afdelingsleder i Sirius 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
   De sidste 3 måneder har medført store forandringer i børnehaven. Hvad 
angår det vejrmæssige, så nåede vi faktisk langt om længe at få sneen at se. 
Der faldt endda så meget, at der kunne bygges snemænd og kælkes – til stor 
begejstring for både store og små. 
 Pludselig dukkede sommervejret op, og der gik ikke mange dage, fra at 
flyverdragten blev lagt på hylden, til at de korte bukser kunne findes frem. I 
løbet af en kort tid grønnedes træerne, solen varmede for alvor, og diverse 
små insekter svirrede i luften. Det er søreme blevet sommer!  
  D.30.april var børnehaven til karneval i Galten. Før afgang var legepladsen 
en kaskade af børn klædt i sort, rødt og guld. Pigerne smukt pyntede med 
guld i hår og på tøj. Drengene med soldaterhatte og flatterende overskæg. I 
ventetiden før afgang med bussen var der dog nogle enkelte, der kom til at se 
en anelse ubarberede ud – et overskæg bliver lidt mindre skarpt i konturen, 
når ens næse løber lidt! Det blev en rigtig god dag, og alle kan med sikker-
hed teksten til ”Vi skal til karneval…” Dagen sluttede med en Laber Larve 
is, og de fleste børn blev hentet af deres forældre i Galten. 
  Det blev også tiden, hvor der skulle siges farvel til de store skoleklare børn. 
Der takkes for en dejlig tid, og I ønskes held og lykke fremover. Mandag den 
5.maj mødte de resterende børn op til en ”ny” børnehave. Længe inden den-
ne dato var der blevet forberedt en stor forandring i børnehaven. Børnene 
skulle ikke længere være aldersopdelte, og dette betød, at mange af børnene 
skulle skifte stue og alle fik nye stuekammerater. Den nye fordeling har sva-
ret til forventningerne. Der er blevet mere tid til omsorg og hjælp til de små, 
og både store og små har fået stor glæde af hinanden. Der leges selvfølgelig 
stadig på tværs af stuerne, og der er stadig rig mulighed for at dyrke ”gamle 
venskaber”. 
  Fredag den 2.maj mødtes personalet i børnehaven for at forberede de nye 
stuer – så forældre og børn kunne møde op til flotte stuer med nye møbler og 
legetøj. 
  Børnehaven søger en ”effektiv efterlønner”. Der er behov for hjælp nogle få 
timer ugentligt til at vedligeholde legeplads, samt diverse mindre opgaver. 
Hvis du har tid og lyst eller kender én, der kunne tænke sig dette lille job, så 
må du meget gerne henvende dig til børnehavens leder - Hanna. Du skal 
selvfølgelig have lyst til at omgås børn – der vil med sikkerhed være en hale 
af små arbejdsvillige assistenter efter dig… 

På bestyrelsens vegne Kirstine K. Jørgensen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
400 grillpølser! 
  Tak for den overvældende tilslutning til Brugsens årlige dividendefest. 
Vejret viste sig fra sin allerbedste side denne aften, og rigtig mange kom 
forbi og nød en grillet pølse med fadøl eller sodavand til. Som noget nyt 
serverede vi også æbler til dessert - et initiativ, der blev godt modtaget.  
Også inde i butikken var der travlt. En del fik glæde af et rigtig godt ”dagens 
tilbud” på cykler, og omsætningen i butikken slog alle tidligere rekorder! 
Børnene hoppede flittigt rundt i hoppepuden og både unge og ældre fik 
lejlighed til en god snak med naboer og andet godtfolk ved de opstillede 
borde og bænke, som venligst var udlånt af Grundejer og Borgerforeningen.  
Selv om vi ikke længere udbetaler dividende i Brugsen, vil vi videreføre 
traditionen med en årlig hygge- og grillaften ved butikken. 

Generalforsamling 
 Brugsens generalforsamling i marts var knap så stort et tilløbsstykke. Der 
var omkring 25 medlemmer, som blev orienteret om butikkens drift, aktivi-
teter og regnskab. Der var en god debat blandt de fremmødte medlemmer og 
der blev spurgt ind til bl.a. svind og kassationer, som vi efterhånden har godt 
styr på, men selvfølgelig arbejder vi stadig på at blive endnu bedre.  
   Efter selve generalforsamlingen var der vinsmagning, hvor der var smags-
prøver på en række gode vine fra Sicilien. Var du ikke med til smagningen, 
så kan du stadig købe vinene i Brugsen til en god pris.  
Vi synes selv, det var et godt generalforsamlings-arrangement, men det ville 
selvfølgelig have været dejligt med lidt flere fremmødte. Vi har fået kritik af 
vores indkaldelse til generalforsamlingen. Hertil kan jeg oplyse, at vi i hen-
hold til vedtægterne indkalder senest 4 uger før generalforsamlingen ved op-
slag i butikken. Generalforsamlingens dirigent kunne da også konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Udover det obligatoriske opslag i 
butikken sætter vi opslag på vores hjemmeside, og som noget nyt i år uddelte 
vi i dagene op til generalforsamlingen brev til alle medlemmer. Vi havde og-
så opsat skiltning flere meget synlige steder i butikken, f.eks. på kølediskene, 
ved kassen og på døren. Der skal ikke være tvivl om, at bestyrelsen ønsker, 
at mange flere af vores medlemmer møder op til generalforsamlingen.  
Var du ikke med på generalforsamlingen kan du finde formandens beretning 
og referat fra mødet på Brugsens hjemmeside www.herskindbrugs.dk 
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Herskind Brugsforening 
 
Nyt medlem i bestyrelsen 
  Der var tre på valg til bestyrelsen, heraf ønskede vores næstformand Lone 
Nielsen fra Skivholme desværre ikke genvalg. Lone har været med i fire år 
og har været en god og effektiv bestyrelseskollega, altid klar til at yde en 
indsats med godt humør. I stedet for Lone blev Laila Bach Sørensen fra 
Landsbyvænget i Herskind valgt ind. Laila er ny i byen, men allerede godt 
kendt med de lokale aktiviteter og foreninger og har mod på en opgave i 
bestyrelsesarbejdet i Brugsen. Dejligt! 
 
  Brugsens nærområder er Herskind, Skivholme, Sjelle og Borum samt op-
land til landsbyerne. I bestyrelsen er der repræsentanter fra Herskind og 
Sjelle. Der er garanteret også medlemmer i Skivholme og Borum samt i 
oplandet, som er interesseret i, at vi har en god nærbutik og en aktiv brugs-
forening. Er det dig, så kontakt en af bestyrelsens medlemmer, så bestyrelsen 
igen kan få repræsentanter fra hele nærområdet. 
 
  Bestyrelsen har konstitueret sig med Ida Jensen som formand, Ruth Bluhm 
som næstformand og Pia Brandt som sekretær. 
 
Se tilbudsavisen på hjemmesiden 
  På hjemmesiden kan man som noget nyt klikke direkte ind på Dagli’Brug-
sens tilbudsavis. Så kan man finde og bruge Brugsens tilbud med det samme 
og ikke nøjes med at vente til lørdag, hvor reklamerne kommer rundt.  
 
  På hjemmesiden er der desuden et link til FDBs hjemmeside, hvor man fin-
der oplysning om bl.a. medlemsfordele og medlemsskab. Her kan man logge 
ind med sit medlemsnummer og postnr. og bl.a. se, hvor mange lodder man 
har i millionærkonkurrencen. Herudover kan man finde oplysninger om sær-
lige medlemsfordele for FDB medlemmer. Der kommer af og til nye fordele, 
så hold øje med det. Måske er der også noget, du kan bruge, f.eks. er der 9% 
bonus på udvalgte sommerhuse i ind- og udland.  
 
  Jeg kan i øvrigt oplyse, at FDB nu har udtrukket fire millionærer. De to er 
medlem af en Dagli’Brugsen – så husk at få skannet dit medlemskort, når du 
handler.   En anden nyhed på hjemmesiden er et link til Brugsens Smiley-
rapporter fra Fødevarestyrelsen. 
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Herskind Brugsforening 

 
  FDB´s mærkesager er Sundhed, Miljø og Etisk handel. FDB's årstema for 
2008 er sundhed, og formålet hermed er at FDB når sit mål om at være for-
brugernes foretrukne kilde til viden om dagligvareforbrug. Det skal derfor 
være synligt, at FDB's centrale og lokale aktiviteter i 2008 er sundhed, og at 
alle i FDB tager ejerskab for temaet sundhed.  
 
  Ovenstående er hentet fra FDB`s hjemmeside. Her i Herskind Brugs vil vi 
også gerne medvirke til sundheden. Derfor vil vi lave nogle spændende akti-
viteter omkring økologisk frugt og grønt i løbet af sensommeren og efteråret.  
Vi vil selvfølgelig også fortsætte med flere 10% medlemstilbud, så hold øje 
med postkassen og opslag i butikken.  
 

Sommersolhverv i Brugsen 
  Allerede fredag den 20. juni kan du få en ekstra oplevelse i Brugsen. Som 
optakt til sommersolhverv og sommerferien serverer bestyrelsen denne dag 
smagsprøver på jordbær og andre sunde lækkerier sammen med et glas kølig 
champagne fra kl. 16.00 – ca. 17.30 
  Den 21. juni er en ganske særlig dag - de kommer nemlig ikke i større stør-
relse, hvis vi altså tæller i timer. Det er med andre ord sommersolhverv. At 
det er solhverv betyder, at Jordens omdrejningsakse hælder direkte ind mod 
Solen, som på dette tidspunkt passerer det højeste punkt på sin årlige him-
melvandring. I 2008 sker det den 21. juni klokken 01:59 dansk sommertid. 
Her hos os står solen op ca. kl. 04.33 og går ned ca. kl. 22.11 – dagen er 
således 17 timer og 38 minutter lang.    Nyd det ☺. (Kilde: dmi.dk) 

 
Personalet 
  Et af vores indsatsområder i 2007 er at få lønomkostningerne på niveau 
med tilsvarende butikker. Som jeg tidligere har nævnt, har vi i 2007 haft 
nogle ret høje lønomkostninger, hvilket var nødvendigt for at få butikkens 
standard i top. Det er den nu – Herskind Brugs blev faktisk tidligere på året 
brugt som et godt eksempel over for andre Dagli´Brugser på, hvordan frugt 
og grønt skal præsenteres, så det fremstår frisk, lækkert og indbydende. 
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Herskind Brugsforening 
  Vi bruger ikke helt så mange personaletimer i år. Der er ansat lidt færre 
medarbejdere end tidligere, og resultatet kan tydeligt aflæses på regnskabet. 
Brugsen har heldigvis nogle rigtig gode og dygtige medarbejdere, og alle er 
medspillere på effektivitetsopgaven, der bl.a. betyder, at den enkelte med-
arbejder har lidt flere timer i butikken. En enkelt ny medarbejder, Nicklas 
Jappe, er ansat i maj – velkommen til dig.  
Trafikregulering ved P-pladsen? 
  Der blev på generalforsamlingen rejst forslag om at regulere trafikken fra 
Langelinie ind på P-pladsen for at undgå farlige situationer. Vi har netop 
drøftet sagen på vores seneste bestyrelsesmøde, og har fra kommunen fået 
grønt lys til, at vi må lukke for indkørsel til P-pladsen via den østlige ind-
kørsel. Vi er dog noget i tvivl, om det er nødvendigt at gøre det. Dels har 
ingen af os på egen krop oplevet – eller været vidner til - farlige situationer, 
der skyldes Brugsens indkørsler, dels vil vi meget nødig risikere, at adgan-
gen til vores P-plads bliver vanskeligere.  
  Vi vil meget gerne have kommentarer til sagen fra vores kunder. Hvad 
mener du? Kontakt uddeleren eller en fra bestyrelsen enten direkte eller via 
mail. Mailadresserne fremgår af vores hjemmeside under punktet 
Information / bestyrelsen.  
  Vi træffer endelig beslutning på vores næste møde i starten af august. 

God sommer! 
Bestyrelsens medlemmer:  

• Ida Jensen,  Vibevænget 67,  Herskind (formand)  8695 4057 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4,  Herskind  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 

Seneste nyt: Røveri i Brugsen 
Søndag d.8. juni ved lukketid kl.19 fik butikken besøg af en maskeret røver, som 
med en kniv truede personalet til at udlevere penge fra kassen. Der var tre unge 
medarbejdere til stede i butikken. De var naturligvis chokerede og fik straks efter 
hændelsen professionel krisehjælp. 
Røveren flygtede fra Brugsen i en bil, som holdt bag ved butikken på Fuglevæn-
get. Hvis der er nogen, der har bemærket noget mistænkeligt ved Brugsen søndag 
aften eller tidligere, vil jeg opfordre til, at man henvender sig i butikken, så 
politiet hurtigst muligt kan få fat i røveren. 
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Herskind   
Grundejer &   
Borgerforening     Skt. Hans aften 2008  

   
   Traditionen tro vil der være fællesspisning og bål på legepladsen d.23.6. 
Der vil være telt på pladsen og der startes kl.1830. Medlemmer spiser gratis. 
For andre er prisen 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Af hensyn til plan-
lægningen er forhåndstilmelding senest d.20.juni kl.18 nødvendig.  
Bålet tændes ca.kl.20. Se også plakaten til opslagstavlen. 

Legepladsen 
  Legepladsdagen forløb fint og i godt vejr, så vi nåede langt, ikke mindst 
takket være lån af maskinkraft fra Torben Svendsen til at få fordelt både 
sand og barkflis.  
  Som det måske er gået op for de fleste, er der nogen i vores lille samfund, 
som ikke kan lade være med at knuse ruderne i vores venteskur og ved 
busstoppestederne i Herskind. 
  Det er brandærgerligt, at der er unge mennesker, der synes, at det er værd at 
bruge kræfter på. I hvert fald er det møg irriterende, at vi andre skal bruge 
kræfter på at reparere skaderne.  
  Tænk på, hvad vi kunne have fået udrettet af gode ting, hvis den energi 
kunne bruges på noget mere konstruktivt. Så hvis du kender dem, der laver 
den slags numre, så fortæl dem lige, hvad du mener om det, de går og laver! 
 

Skraldet 
  Vores skraldespandsstativ ved bus-skuret har gentagne gange været udsat 
for hærværk og trænger til udskiftning. Så hvis nogen har et ekstra stående, 
tager vi gerne imod på tlf. 8695 4345. 
 

Sammenslutning af HG&B og Herskind Forsamlingshus. 
  De 2 foreninger har afholdt et møde den 23.4.2008 for at undersøge mulig-
hederne. Det resulterede i en fælles henvendelse til kommunen (se vedlagte) 
og resulterede i ligeledes vedlagte svar. Nu går vi i tænkeboks for at over 
fordele og ulemper, men modtager gerne ideer og nye input til den sag. 

På bestyrelsens vegne Mogens Grejsen 
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Herskind     
Grundejer 
&      
Borgerforening      

    Herskind den 30.4.2008 
Til Skanderborg Kommune 
Spørgsmål i forbindelse med påtænkt sammenlægning af Herskind Grundejer- 
og borgerforening og Herskind Forsamlingshus 
  På den senest afholdte generalforsamling i Herskind Forsamlinghusforening blev der stillet 
forslag om at sammenlægge de 2 foreninger med den begrundelse, at de reelt har sammen-
faldende interesser – nemlig at drive og vedligeholde følgende fælles faciliteter:  

• Forsamlingshuset og  
• Legepladsen på Fuglevænget 

Forinden videre er der 2 spørgsmål, vi ønsker afklaret af hensyn til foreningernes fremtidige 
økonomi. 
1. Herskind Forsamlingshus modtager et årligt tilskud til driften på 18.000 kr., og ligeledes 

har Herskind Forsamlingshus et rentefrit lån hos kommunen. Begge dele forventer vi vil 
kunne blive videreført uden ændringer. Herunder muligheden for optagelse af rentefrie lån 
til forsamlingshusets renovering/forbedringer. For en sikkerhed skyld vil vi sikre os, at der 
ikke opstår problemer med evt. bortfald af tilskud - eller opsigelse lån - i tilfælde af en 
sammenslutning af de 2 foreninger.  

2. Herskind Grundejer og Borgerforening har siden 1972 - på frivillig basis - stået for drift 
og vedligeholdelse af legepladsen, som er beliggende på 3 grunde, som kommunen har 
stillet gratis til rådighed for dette formål. Betingelsen for overdragelsen af arealet var i sin 
tid, at der blev dannet en grundejer/borgerforening, som kunne stå som ansvarlig sam-
arbejdspart. Det har fungeret upåklageligt i de 36 år, ordningen har eksisteret. Den nye 
forening vil overtage ansvaret på samme vilkår som tidligere, men vi vil forinden videre 
sikre os, at det vil kunne accepteres at foreningen fremtidig vil få status af borgerforening. 

  Umiddelbart kan vi ikke selv se, at der skulle være forhindringer for den påtænkte 
sammenlægning, men for ikke at risikere at løbe ind i problemer senere, vil vi gerne have 
kommunens skriftlige tilkendegivelse af, om en sammenslutning kan ske, uden at det får 
konsekvenser for de af kommunen ovennævnte stillede vilkår og betingelser. 
  Såfremt der er spørgsmål til dette brev, besvares de gerne ved henvendelse til undertegnede 
værende bestyrelsesformænd 

• Forsamlingshuset: Anna Margrethe Kristensen på tlf.  86954180 
• Grundejer- og borgerforeningen: Mogens Grejsen, tlf. 86954345 

Med venlig hilsen fra os begge 2  
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
Borum Eshøj – Hvad gemte højen 

   Et af Danmarks mest berømte fund fra bronzealderen blev gjort i vores 
baghave – næsten. Ja, men kun næsten. Ofte glemmer vi at besøge de steder, 
som ligger lige i nærheden - for det kan vi jo altid nå! 
   Det rådede vi bod på med en udflugt, som gik til Eshøjplateauet, hvor vi så 
nærmere på højen - eller rettere sagt resterne af den, hørte om stedet og nød 
den fantastiske udsigt. Det er en meget spændende historie, og vi fik set det 
rekonstruerede bronxealderhus og fornemmede, hvordan boligforholdene var 
dengang. Turen foregik på cykel onsdag den 11.juni.2008.  

Virksomhedsbesøg den 17.april 
  Stor tak til Bettinna, fordi hun viste butikken frem for interesserede gæster, 

 
 
  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  

Mogens Grejsen  
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Herskind Folkekøkken 
Så var der bid! 
  I forbindelse med Landsbydagen stod Herskind Folkekøkken for maden til 
fællesspisningen. Og i modsætning til sidste år blev det en vældig succes. 
  Denne gang havde vi bedt om forhåndstilmelding, og det viste sig - til vores 
store forundring - at være en god ide. Men dertil skal lægges, at vi havde 
flyttet folkekøkkenets faste spisning til skolen, så der var en god basisgruppe 
at starte ud fra. 
  Så enden på det hele blev, at vi fik et pænt overskud ud af det, og jeg er 
sikker på, at ingen gik fra bordet med det indtryk, at de ikke havde fået fuld 
valuta for pengene.  
  Især tzatziki salaten var populær - og stærk! Så det hele emmede af hvidløg 
og græsk stemning i den gamle gymnastiksal. Men den blev spist op! 
  Tak for opbakningen og tak til de, der helt spontant sprang til og gav en 
hjælpende hånd. Det er dejligt, når nogen tager noget helt af sig selv, og det 
gør det hele meget lettere for dem, som står med ansvaret. 
Så vi kommer igen næste år!!               VH Mogens 
PS: Det bliver den 3. april 2009!!!  

 
Folkekøkkenets fællesspisning på legepladsen i Herskind 5.juni.2008 
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Skivholme Forsamlingshus, Borumvej 2 

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

Sankt Hans Aften 
Mandag den 23. juni 2008*) 

18:00 Grillen er varm ved forsamlingshuset og alle er velkommen til at grille den 
 medbragte mad 
20:30 (cirka) -  Fakkeloptog fra forsamlingshuset og rundt i Skivholme. 
 Optoget slutter ved forsamlingshuset og Sankt Hans bålet vil blive tændt. 
Øl, vin og vand kan købes til favorable priser hele aftenen.  
*Hvis du har nogle grene, som du gerne vil have brændt af, så må du meget gerne smide 
dem på Sankt Hans bålet ved forsamlingshuset. 
Arbejdsdag den 11. juni 2008 fra kl. 16 
Vi skal have udendørs arealerne gjort klar til Sankt Hans og har brug for din hjælp. Der er 
arbejde til både store og små, så kom og vær med til at holde dit hus pænt og rent. 
Der er folk der fra kl.16, men det er helt OK at komme senere eller gå tidligere. hvis det er 
nødvendigt. Forsamlingshuset giver en pølse og en øl/vand, når vi er færdige. 
Grill aften den 25. juli og 22. august kl. 18 
Grillen er varm fra kl. 18, og vi mødes med vores medbragte mad ved forsamlingshuset.  
Der er ingen tilmelding, og man kommer, når man kommer. Øl og vand kan købes. 
Cykelsti-udvalget 
Vi har de sidste par måneder haft rigtig travlt i udvalget. Der blev brugt mange kræfter på at 
arrangere og gennemføre flag alléen fra Skivholme til Herskindskolen, som heldigvis blev 
en større succes, end nogen af os havde forestillet os. Vi har også lagt sidste hånd på de 
spørgeskemaer, som vi var rundt med i begyndelsen af året, og vi har en rapport, som vi selv 
synes, er blevet rigtig god. Vi har haft ekspert hjælp udefra til at hjælpe med spørgeskemaet 
og rapporten. Rapporten vil nu blive præsenteret for landsbyrådet og så sendt til kommunen. 
Vi vil på et tidspunkt også fremlægge rapporten for alle i Skivholme. 
Vi må så desværre også sige, at det er lidt trist at finde ud af, at der måske ikke bliver penge 
til vores cykelsti pga. en rundkørsel, som af uforklarlige årsager er blevet adskillige mio. kr. 
dyrere end budgetteret. Det ser ud til, at disse ekstra millioner så skal findes på cykelsti-bud-
gettet, og derfor vil kunne have en direkte effekt på vores cykelsti projekt. Men som altid er 
der jo ikke noget, der er sikkert endnu, så vi fortsætter vores arbejde, og vi tror på, at vi får 
den cykelsti inden for en overskuelig årrække. 
Bestyrelsen: 
Formand:  Asbjørn Winther,  Borumvej 15.  Tlf. 8695 0951    
Kasserer:  Nina Andersen,  Terpvej 2.  Tlf. 8695 4366  
Udlejning/rengøring: Ole Petersen,  Borumvej 6.  Tlf. 8695 4280 
Kontakt t. kommune m.v: Henning Nielsen, Skyttehusvej 2B Tlf. 8695 4491     
 Louise Green,  Ladingvej 28A.  Tlf. 8621 9860 
Udeareal:  Søren Egeris,  Borumvej  9.  Tlf. 8612 4642      
                  Søren Bang Jensen,  Ladingvej 27.  Tlf. 8695 4828 
Udlejning:Tlf. 60 719 219 Ole Petersen, Borumvej 6, Skivholme. Tlf.8695 4280 
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Nyt fra Herskind Dilettantforening 
 
  Siden sidst har vi i foreningen afholdt generalforsamling. Ca. 50 % af 
foreningens medlemmer var mødt frem. Alt forløb i næsten god ro og orden. 
Det mest spændende, der denne aften blev besluttet, var:  
At vi fremover viser vores forestilling om foråret (marts måned) i stedet 
for i efteråret. Edelige dato vil kunne læses i næste udgave af Herskindsigt.  
   Vi fik valgt en ny bestyrelse, som nu består af: 
� Anne Kaae. 
� Susanne Lauritsen. 
� Lone Smed. 
� Trine Frengler. 
 
Til næste sæson søger vi: 
� Instruktør. 
� Sufflør. 
� Praktiske “grise”. 
- hvis DU har lyst til at høre nærmere så ring til Trine…. tlf. 2762 8694 / 
8695 4494 
 
 Vi bruger onsdagene i oktober og november til at ordne scene, finde kostu-
mer og til at lære stykket at kende. December holder vi fri. Første onsdag i 
januar går det løs på scenen, hvor vi knokler, griner, hygger, og knokler. 
Dette fortsætter vi med, til vi i marts har en forrygende forestilling klar til 
byens borgere. 
 
Meld dig før din nabo……. eller sammen med din nabo !! 
God sommer. 

På bestyrelsens vegne  Trine 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 
 

Udlejningspriser: Gældende fra 1.1.2008 til 31.12.2008 
Bestyrelsen har pr.31.12.2007 været nødt til at revurdere udlejningspriserne, 
bl.a. på grund af stadig stigende oliepriser. 
Medlemmer skal fremover betale 950 kr. + 300 kr. til rengøring. (rengøring 
er obligatorisk). Prisen er incl. vask af viskestykker, forbrug af sorte affalds-
sække, sæbe og toiletpapir. 
Ikke medlemmer: Her er prisen 1.250 kr. + 300 kr. til rengøring. (rengøring 
er obligatorisk) samt incl. ovenstående. 
Ønsker man et ekstra døgn til borddækning/madlavning eller lign., er prisen 
for medlemmer 250 kr. / ikke medlemmer 400 kr. 
 

Udlejning: Der er stadigvæk ledige weekender  
Udlejningspriserne er ændret pr. 1.jan. 2008 
Se også www. Herskindsigt.dk. 
  

Der er flere ledige weekender i juli – august og september. 
Ring til udlejer og hør nærmere. 
  

Siden sidst: Quindeaften i marts var endnu engang en succes. Alle havde 
en dejlig aften – bør absolut gentages, så det gør vi så, men først i 2009. 
  

Kommende arrangementer: 
  

Loppemarked d. 21. september. Mere herom senere. 
Indsamling lørdag d. 20. september. 
  

  Har du forslag til eller er initiativtager til afholdelse af et arrangement i 
forsamlingshuset, evt. hvor flere lokale vil lave et marked med forskellige 
stande, fx  hobbyartikler – blomster – børnetøj o.s.v. Kun fantasien sætter 
grænser. Kontakt udlejer for at høre om udlejningspris. 
  

Bestyrelsen ønsker hermed alle læsere en dejlig og solrig sommer. 
På bestyrelsens vegne Anna Marg. Kristensen. 

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@yuhoo.dk   
1. suppleant:  Tonni  Hansen og 2. suppleant: Freddi Weiling 
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HERSKIND  BOLDKLUB 
Bestyrelse: Adresse Telefon 

Gunnar Hansen, formand, Ladingvej 31          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 J.   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 
Håndbold, børn: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
Idrætssamvirket: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
HB-sporten: Bjarne Mikkelsen, Vibevænget 16, Herskind  8695 4166 
Kantinen/klublokalet Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
Præmiewhist: Orla Rasmussen, Borumvej 21 A, Skivholme 8695 4342 
Petanque: Per Rohde,  Hedevej 30, Herskind Hede 8695 4106 

Sommerfest 2008.  
   Det er med glæde at kunne fortælle, at SELVFØLGELIG bliver der også 
en sommerfest i Herskind i 2008.  
Der mødte mange op til vores indledende møde, fulde af engagement, gode 
ideer og vilje til at lægge kræfter i en sommerfest. TAK for det. 
   Der er allerede nu næsten fastlagt program med både gamle velkendte 
indslag og nye spændende. 
   Se det flotte program, når det udkommer ca.1.august. 
Alle er fortsat meget velkomne. Vi mangler fortsat hænder til flere ting fx 
barvagter, tombola og andet praktisk. Henvendelse til festudvalget. 
 

   Vi håber, alle vil bakke det gode arbejde op og møde op til sommerfesten 
2008 fra d.14.8 til d.17.8. 
 
 

Med venlig hilsen 
Festudvalget: Mette Aggerholm 8695 4204 eller 2469 7911 
                      Jens Christian Andersen 8695 7949 
                      Pia Brandt 8695 4646 eller 6178 8866 
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Herskind Boldklub 
 

Med arbejdstøjet på. 
   Vi har i bestyrelsen i den senere tid været beskæftiget med boldklubbens 
vision, værdigrundlag og handlingsplan for 2008 og er kommet så langt, at  
vi har sat kopier op i klublokalet – både som en orientering til vores medlem-
mer og selvfølgelig for at holde os selv i bestyrelsen op på de flotte ord. 
   Vi er meget interesseret i at høre din mening, hvorfor vi her gengiver vores 
vision og beder dig bruge lidt tid på at sende en mail. Du er selvfølgelig også 
velkommen til at ringe til en af os i bestyrelsen – det er op til dig. 
 

Herskind Boldklub  
Vision 2008 

Med respekt for at vi er os bevidste, at vi er en mindre idrætsforening i et 
lille samfund, baseret på frivillige ledere og frivillig arbejdskraft, er vor 
fornemmeste opgave og vision  
at: 
� tilbyde nuværende som potentielle medlemmer netop det, de forventer af 

klubben. 
� der til stadighed er en tæt kontakt bestyrelsen og det enkelte medlem 

imellem. 
� bestyrelsesmedlemmerne skal være synlige og kendte i lokalsamfundet. 
� viderekommunikere de ting der rører sig i klubben til medlemmerne. 
� kommunikationen er tovejs. 
� medlemmer engagerer sig positivt i det forpligtende fællesskab. 
� trivsel sættes i højsædet. 

 

HJÆLP OS MED AT OPFYLDE DENNE VISION ! 
 

Bestyrelsen opfordrer jer derfor til at kontakte os, hvis klubben i dag 
ikke lever op til jeres forventninger, samt hvis I har forslag til nye 
idrætsaktiviteter. 
 

Kontakt os på herskindboldklub@hotmail.com  
eller på tlf. 25 36 33 96.  
 

Med venlig hilsen Herskind Boldklubs Bestyrelse 



 

 39

Herskind Boldklub 
Sporten: 
  Vi har fået ny formand for badminton afdelingen, men mangler en træner til 
begynderne, som spiller om tirsdagen fra kl.16 til kl.17 fra den nye sæson-
start. Hvis du er interesseret i at give en hånd med så ring venligst til 
formanden for badminton. 
  Vi har i den senere tid forsøgt at undersøge interessen for at spille hånd-
bold, idet der p.t. ikke er noget hold. Vi synes, det er synd, hvis vi ikke kan 
tilbyde den sportsgren og vil gerne have den med fra sæsonstarten efter 
sommerferien. Hvis du vil give en hånd med eller er interesseret i at spille 
håndbold, så giv os et kald. 
  Vores volley-hold blev nedlagt for 1 år siden, og vi vil nu gerne starte op 
igen med volley, så det gælder på samme måde her – hvis du vil give en 
hånd med – så giv os et ring. 
  Ellers holder indendørssporten sommerferie og næste store begivenhed 
bliver sommerfesten. Der er nedsat et nyt udvalg, som virkelig har fat i 
organiseringen – så glæd dig. 
  Vores nye sæson starter op i uge 36 (som den plejer) og vi har foreløbig 
fastlagt timefordelingen for de respektive indendørs aktiviteter. 
  Når sæsonen starter op, er det efter nye regler vedr. lån af hallen, idet 
Skanderborg Kommune har udarbejdet nye retningslinier gældende for 
2008/09 og med basis i Folkeoplysningsloven og med styring fra og 
beslutningskompetence fra Folkeoplysningsudvalget. 
  Vi har ansøgt om lån af hallen i april måned 2008 og afventer nu et møde 
med Skolen og Skanderborg Kommune før vi kan melde ud med, hvordan 
timefordelingen bliver i næste sæson. 
  Vi håber selvfølgelig, at vi låner hallen i de timer, vi har behov for – hvilket 
i praksis er næsten samtlige timer fra mandag til fredag i tiden kl.16 til kl.23. 
 
Haltimerne fordeles efter en rangorden: 
1. Aktiviteter/undervisning af handicappede 
2. Aktiviteter i foreninger med børn og unge under 18 år 
3. Aktiviteter for voksne i foreninger med børn og unge 
4. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. 
5. Aktiviteter for voksne. 

God sommer 
Bestyrelsen for Herskind Boldklub 



 

 40

Herskind Boldklub 

GYMNASTIK 
   I sommervarmen er det ikke ligefrem indendørsaktiviteter, man tænker 
mest på, men planlægningen er jo i gang. 
   Ikke alt er på plads endnu, men planen er, at sæson 2008/2009 i 
Herskindhallen byder på følgende: 
Mandag 16-17: Forældre/barn gymnastik v/Christine 
Mandag 17-18: Børnegymnastik 5-6 år 
Tirsdag  19-21: Aerobic M/K voksne v/Erik 
Onsdag  16-1730: Spring – børn, begyndere v/Anni 
Onsdag  1730-19: Spring – børn, øvede v/Lars 
Torsdag 17-18: Hip-hop dans/børn 
Fredag   16-17: Ældregymnastik 
   Vi mangler stadig instruktører til børnegymnastik mandag kl.17-18 og til 
ældregymnastik fredag kl.16-17. Kontakt mig gerne hurtigst muligt, hvis du 
har lyst til at tage et hold. 
   Alle hold starter første uge i september. Det endelige program vil blive 
slået op i kassen ved hallen op til HB Sommerfest, som jo igen i år løber af 
stabelen i uge 33.    Inge  

BADMINTON 
På grund af mange holdaktiviteter – og for lidt plads – vil der ikke blive ret 
mange ”løse baner” til salg i den kommende sæson. Det er selvfølgelig en 
skam, men der må prioriteres, og især skal børnene til i de eftertragtede tider. 
Vi kan så kun opfordre til, at man tilmelder sig de hold, der er: 
Mandag  18-21: Senior, Old, Veteran (m/turnering) 
Tirsdag   16-19: Børn og unge (opdeles efter alder og kunnen) 
Lørdag   13-16: Turnerings-hjemmekampe afvikles 
Voksne (mandag) starter op i uge 34 – lige efter sommerfesten. Børn og 
unge begynder første uge i september.   Inge 

OLD BOYS fodbold   
  Vi er godt i gang med forårssæsonen i vores turnering. I år er vi tilmeldt en turne-
ring, hvor aldersgrænsen er 40 år, og som geografisk foregår i Randers-området. 
  Vi har spillet 9 kampe, hvoraf 4 er vundet, 4 tabt og én er endt uafgjort. Turnerin-
gen slutter 2.juli, hvorefter vi træner mandag og onsdag kl.19, indtil turneringen 
igen starter op først i august. 
Vi har afholdt det efterhånden traditionelle Sjelle Open, som er en kombination af 
fodbold, petanque, grillpølser og en hyggelig afslutning med ost m.v. Tak til Tony 
og John m. familier for et rigtig godt og hyggeligt arrangement. Bjarne 
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Herskind Boldklub 
 

HB Serie 5 
 Sæsonen 2008 som går frem til sommerferien, er nu godt i gang, og vi mangler kun 
3 kampe, inden det afgøres, om vi nåede vores mål. Oprykning til serie 4. I øjeblik-
ket ligger vi nummer 2 i tabellen, som gør, at vi måske rykker op. Det er nemlig 
kun de bedste 2. pladser i serie 5 puljerne, der rykker op, så for os gælder det om at 
samle alle 9 point i de sidste 3 kampe.  

 
Vi har desværre mistet point i 2 af vores kampe. Den første kamp, hvor vi 
spillede 2 – 2 med Låsby efter noget af et drama og i topkampen med TST, 
som endte med et nederlag på 2 – 4 trods en føring ved pausen på 2 – 1.  
Derimod har vi vundet de resterende 5 kampe mod Galten, Hinnerup, Harlev 
Sorring og Hammel. Alle kampene har det til fælles, at vi nu for alvor er 
begyndt at få vores spil til at fungere, og bredden på truppen er kommet på 
plads. Vi spiller efter sigende noget rigtig godt serie 5 fodbold, og det skal 
der også til i denne korte sæson, hvis vi skal gøres os forhåbninger om serie 
4 til efteråret. Alle hold i toppen er nemlig super motiverede for at få disse 
billetter til en oprykningsfest. Vi grønne fra Herskind er dog alle sikre på, at 
det nok skal lykkes for os!   
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Herskind Boldklub 
  Vores næste 3 modstandere er: Hammel ude (som blev vundet med 1-3), Stjær 
hjemme og Hårby ude. Hjemmekampen mod Stjær d.14.6. kl.16, som ligger nr.3, 
bliver derfor altafgørende, og vi håber derfor på kæmpe-fremmøde igen fra vores 
trofaste fans.  
  Serie 5 holdet takker også folkene bag den nystartede fanklub af seniorholdet, HB 
GSR, for trofast opbakning ude og hjemme. (GSR = Green Street Roligans) 
  Til sidst vil jeg takke spillere, klubben og tilskuerne for god opbakning til holdet! 

Træner Morten Rasmussen 
Målaktie spillet forår 2008 
Som det ser ud nu, 3 kampe før afgørelsen, er der ikke scoret ret mange mål og 
heller ikke gået ret mange ind. Spændingen stiger derfor her til sidst, da den, der 
kommer tættest på det rigtige resultat, modtager en kontant gevinst på 2.000 kr. 
Desuden er der blevet udloddet 3 købmandskurve, og endnu en kurv bliver udloddet 
i hjemmekampen mod Stjær.  
Vinderne af disse kurve blev: 
Lone Smed, Vibevænget (Kurv sponsoreret af Dagli’Brugsen Virring) 
Lone Smed, Vibevænget (Kurv sponsoreret af SuperBedst Harlev) 
Ann Sølvsten, Vibevænget (Kurv sponsoreret af Rema1000 Kjellerup) 
   Tak til alle sponsorerne! 

VH Målaktiespillet. Træner Morten Rasmussen 
 

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.  

Foråret 2008 
er en stor succes, målt på medlemmer og hold. Vi har her i forårs sæsonen 
ikke mindre end 14 hold tilmeldt JBUs turneringer, det største antal i lang 
tid. Vi har aktive i alderen 5 til 17 år. 
En STOR tak til de mange aktive, forældre, trænere og ledere der støtte op 
om vores lille klub! 
Fodboldweekend. 
Den 21.-22. juni 2008 mødes alle spillere og trænere til 2 dage med fælles-
træning, fodbold kampe, speciel træning, lege, EM 2008 på storskærm, 
snobrød og en masse hygge. Vel mødt! 
Hjemmekampe 
Støt op! Spilletider på JBUs hjemmeside. Se hvordan på klubbens hjemme-
side www.fclangelinie.dk   Mvh. Steen Hansen, FCLangelinie 
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Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne 
 

  Der er ændringer på vej!  
   I snart 30 år har vi haft 3 sogne, 3 menighedsråd og 1 præst. Kirkemini-
steriet har givet tilladelse til, at de 3 menighedsråd bliver lagt sammen til 1 
pastoratsråd – foreløbig gældende til 1.søndag i advent 2012. Derefter kan vi 
vende tilbage; men det er næppe sandsynligt, da der i alle 3 sogne var stor 
tilslutning til sammenlægningen. Vi regner med, at det bl.a. vil forenkle 
arbejdet, og nu skal det prøves! 
   Ved valget tirsdag den 11.november skal der vælges 4 medlemmer fra 
Skivholme sogn (det er det største sogn), 3 fra Sjelle og 3 fra Skjørring – 
præsten er ”født” medlem. Se også lederen side 2! 
 
   I tidligere Galten Kommune er der ønske om et samarbejde mellem sog-
nene om aktiviteter. Der har været afholdt fælles arrangement for kommen-
de konfirmander og en spændende foredragsrække, kaldet kirkehøjskole, 
med 4 eftermiddage afholdt 4 forskellige steder. Der har været ønske om 
også at arrangere noget om aftenen, og det bliver imødekommet med 2 
aftenforedrag 2008/09.  
 
   Vi har fået ny graver ved Skivholme Kirke: Allan Kjer. Han er allerede 
meget glad for at være her og agter at flytte til området. Foreløbig har han 
lejet et værelse i ”Hertha”. Velkommen til Allan! 
Kirkehøjskole: 
Torsdag den 25.sept. kl.14 i Galten Kirke og Sognegård:  
Casper Koch: Kaj Munk, mennesket og idealisten.  
Tirsdag den 21.okt.kl.14 i Storring Kirke og Sognegård:  
Henrik Jensen: Offerets århundrede. 
 

Onsdag den 8.okt. kl.1930 Sangaften i Sognegården. 
Søndag den 26.okt.kl.14: Sogneeftermiddag v.Aage fra Haldgården. 
Torsdag den 20.nov.kl.1930: Koncert i Sjelle Kirke: 
”Blå Mandag” spiller Jazz og Gospel. 
1.koraften efter ferien er onsdag d.27.aug.kl.1830 i Sognegården. 
 

Se også Galten Folkeblad og Kirkebladet.  
  Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 

 

Herskindsigt       31. årgang nr. 118     Juni 2008
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Spejderdepotet 
   Sommerferien nærmer sig, og snart er der tid til at komme på 
sommerlejr. Har du udstyret i orden? – kom på besøg i dit lokale 
spejderdepot, som har åbent, når andre har lukket. 
   På sommerlejren skal du bruge følgende: Spejderdolk, drikkedunk, 
tallerkensæt, bestik. Kompas, tørklæde og uniform kan også være en 
mulighed. 
   Kik forbi. Jeg bestiller gerne hjem, hvis det ikke haves på lager – 
men kom i god tid og senest en uge før, det skal bruges. 
    Dit lokale spejderdepot finder du på Vibevænget 8, Herskind, hos 
Anna Marg. Ring gerne i forvejen på tlf. 86954180. 
  
 

Lodseddelsalg 
   Tak til alle, som har støttet spejderarbejdet ved at købe lodsedler, 
som spejderne solgte i marts og april. Overskuddet vil blive brugt til 
spejderarbejdet i vores gruppe i Herskind. 

                                                   Venlig hilsen grupperådet 
 
 

Nyt fra bæverdammen 
    Hos bæverne har vi i maj oplevet mange ting. Vi har været på byløb 
i Galten, hvor vi startede ved hallen og sluttede ved kirken. Vi skulle 
svare på forskellige spørgsmål undervejs. Bæverne har også været ude 
og gå 5 km som træning til sommerlejrhiken. Til et af vores bæver-
møder havde en bæverfar lavet et kompasløb til os. Mange tak for det. 
    Vi har også lavet mad på bål med pandekager til dessert - det er 
noget en bæver kan li´. Ved sidste møde sagde vi farvel til de største 
bævere. De bævere, som skal gå i 2. klasse efter sommerferien, er nu 
sammen med ulvene. 
Mange spejderhilsner fra bæverlederne Helle, Joanne, Bente og Henriette 
 

Kontaktperson: Helle Pedersen – tlf. 8695 4280 
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Nyt fra Ulveflokken 
  I Kristi himmelfartsferien tog vi 8 ulve og 3 voksne af sted på spejderlejr på 
Trevældcenteret ved Vinderup. Det var en lejr med mange andre KFUM-spejdere. 
  I løbet af 1. dag kom vores område til at ligne en rigtig lejr. Vi fik rejst telte, lavet 
bålplads, spisebord og fedtfælde. Vi lavede mad på bål. En af aftnerne blev der la-
vet 19 grubestege og salat til alle på hele lejren. Der var mange aktiviteter, man 
kunne deltage i. Vi var med til et rigtig spændende smuglerløb, og så lavede vi også 
perler af ler og i træ, som blev rigtig flotte.  
  Lejren sluttede af med nedbrydning. Vores område skulle ryddes helt op, så det 
ikke kunne ses, vi havde været der. På vejen hjem besøgte vi Daugbjerg kalkgruber, 
hvor Jens Langkniv har boet. I hulerne så vi blandt andet mange sovende flagermus 
og oplagrede oste og spegepølser.  
  En tirsdag aften i maj havde vi besøg af ulvene fra Søften gruppe. Vi havde lavet 
et løb til dem og sluttede af ved bålet. Det var spændende at møde andre ulve og 
vise dem vores område. En aften i efteråret har vi fået lov til at komme på besøg 
hos dem. Det glæder vi os til. 
  Den 3. juni havde vi en festlig oprykning, hvor vi fik sagt goddag til de nye ulve, 
som nu er med til møderne frem til sommerferien. 
  Den 10. juni tager vi på tur i Frijsenborg skovene, hvor vi bliver vist rundt af skyt-
ten, så vi regner med at komme til at se mange dyr. Han ved nemlig, hvor de bor. 

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

Ulveflokken er for børn fra 2. til 5. klasse. Nye ulve er selvfølgelig altid velkomne til vores 
møder tirsdag fra 18-1930, ligesom man har lov at komme som gæst, hvis man gerne se, 
hvordan det er at være spejder. 

Nyt fra gruppen. 
   Sommeren står for døren og en sommerlejr ligger forude. Vi glæder os rigtig 
meget til uge 28, hvor vi skal op til fjordcenteret ved Randers. Det bliver en super 
lejr, med garanti for mange minder. 
   I maj fik vi ved hjælp af flittige forældre gjort hytten ren. Tak for en god indsats. 
2.etape af rengøringsdagen bliver lørdag den 13.september, hvor vi skal have 
renoveret vores bålplads.  
   Sidst i august den 30.-31. august holder vi gruppe-weekend. Vi starter lørdag med 
rundstykker og generalforsamling for alle forældre, sæt allerede kryds i kalenderen 
nu for en rigtig god spejder weekend. 
Andre vigtige datoer: grupperådsmøder 8. september og 27.oktober. 
  Julemarked er i år lørdag den 23. november, men skal vi ikke lige starte med at 
bruge krudtet på en dejlig sommerlejr i uge 28. 

Sommerhilsener Nels Jørgen    
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Skanderborg afdeling      
   Der har i 2008 været afholdt en del ture. Især Kyndelmisseturen i Skægge-
skov i februar og Nattergaleturen til Tåstrup sø i maj var godt besøgt, men 
også til Løvspringsturen i Alling vest og Fugle- og Planteturene på ”Sporet 
ved Herskind” var der fin tilslutning til. Turen d.13.juli går til Glarbo Glas-
fabrik, Virklund Dal, Storeknøs og Virklund. 
   Årsmødet vil blive afholdt i kulturhuset i sept. Der startes med en sejltur på 
Skanderborg sø med ”Ny Dagmar”. Mere om det og svampeturene i næste nr. 

DN-ture i 2.halvår af 2008 
Turnr. Turnavn 

Dato, tidsp. 
og varighed 

Mødested Turleder Arrangør 

7 Sommertur   13.juli kl.10 
Start: P-plads på 
Himmelbjerget 

Olaf Møller DN 

8 Svampetur 14. sept.kl.13 Dørup Skov.Start v 
Dørup gl.hestestald Hanne Borre DN 

9 Svampetur 21. sept. kl.13.  
KollensMølle. Start: 
P-pl.v. broen  

Peter Lange DN 

10 Svampetur         28.sept. kl.  ?  Sted og  Olaf Møller+ DN 

11 Juletur 23. nov. kl. 13 
Kollens Mølle.Start:  
P-plads ved broen  

Aksel Bang+ 
GerdaLaursen  

DN 

Den 19.okt vil der også være et arrangement i forbindelse med ”Sporenes dag”. Se side 21. 
Nedenstående viser deltagere i Nattergaleturen til Tåstrup Sø     Hans Gravsholt  
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Hertha Levefællesskab 
 
Hvad er det, der holder Hertha sammen? 
   Hvad er det, der får 120 mennesker – børn, voksne, udviklingshæmmede, ældre, 
og andet godtfolk til at flytte sammen og danne et fællesskab? 
  Mange af de 2-3000 gæster, der i løbet af året besøger Hertha, spørger tit, hvem er 
det, det bestemmer her? Hvorfor bor I sammen? Hvorfor ser husene sådan ud? Skal 
man være noget specielt for at bo her? Kan alle det? – Nej, man skal ikke være 
noget specielt for at bo her. Man skal bare ville det, og det kan man selv bestemme, 
om man vil.       Og hvad er så det.  
  I brochuren ”Velkommen til Hertha” står der: Herthas befolkning kan ideelt vel 
ligne et ganske almindeligt udsnit af den danske befolkning med børn, unge, gamle, 
udearbejdende og her-arbejdende. Frem for alt ønsker vi vekselvirkning med det 
omgivende samfund. Levefællesskabet bygger på to idealer, som vi dagligt forsøger 
at efterleve. For det første er Rudolf Steiner antroposofi det idémæssige grundlag, 
som stedet næres af. Dette betyder ikke, at man behøver at vide noget særligt om 
antroposofi, men at man er indforstået med, at mange beslutninger træffes ud fra 
denne særlige baggrund. 
  Det andet ideal er, at hverdagen er præget af et forsøg på at realisere en integration 
mellem en gruppe alm. landsbyboere og en gruppe udviklingshæmmede. Så er det 
op til det enkelte menneske at beslutte med sig selv, om det er her, man vil bo. 
  Men stadig: Hvad er det, der gør, at folk vælger at bo her eller skriver sig op på 
venteliste for at flytte ind. For noget, der står på et stykke papir skrevet for 15-20 år 
siden, kan være godt nok, men det er ikke nok for en familie i dagens Danmark. De 
må føle medejerskab for at trives. 
 
Hvad er så Hertha? 
  Et svært spørgsmål, som hver dag egentlig giver et nyt svar. For Hertha forandrer 
sig hele tiden. For de 120 mennesker, der bor her, er hele tiden i bevægelse. Den 
ene dag ligner ikke den anden. Drømme bliver til planer – planer til virkelighed. 
Virkelighed bliver til hverdag, der igen giver plads til drømme. 
  Det bringer os tilbage til det andet spørgsmål? Hvem bestemmer her og hvad 
bestemmer? Svaret er: Det gør vi! Men hvordan? Ganske som i andre små samfund 
eller kommuner kan alle borgere gennem folkevalgte organer komme til orde. Hos 
os er det bl.a. på vores ”Landsbymøder”, der holdes 6-8 gange om året. Her føres 
debatterne, og her vælges der én gang om året en fællesledelse (et byråd). De har 
den besluttende myndighed. Ved siden af den er der en almennyttig fond (der også 
vælges demokratisk), der ejer det i Hertha, som ikke er privatejet (værksteder – bo-
fællesskaberne – udlejningslejligheder og landbrugsjorden). Fondens formål er at 
skabe en optimal levesituation for udviklingshæmmede voksne mennesker. 
  Denne organisations beskrivelse er her meget forenklet opstillet, og stadig er det 
ikke det, der binder os sammen. 
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Hertha Levefællesskab 
 
Hvad er så det for noget? 
  Da vi hele tiden som individ og som samfund er i udvikling, har vi fundet det for-
målstjenligt hvert andet eller tredje år at samles et par dage, hvor vi så ved hjælp af 
en konsulent samles om, hvad det er, vi er sammen for. Hvad er vores historie? – 
Hvad optager os lige nu? – Hvor vil vi gerne være om 5 år? 
  I slutningen af maj var vi således igen for syvende gang i Herthas historie samlet 
til et sådant seminar. Denne gang i Herskind Forsamlingshus for at finde frem til, 
hvad vi gerne vil være fælles om – opgaver – initiativer – drømme vi sammen gerne 
vil føre ud i livet. Altså det, der samler os, som vi kalder vort ”Ledebillede”. Det 
som fører os frem mod fælles beslutninger og fælles handling. Det er altså et forsøg 
på, at det ikke er ”nogen”, der bestemmer, men os selv. Nemlig det i fællesskab 
skabte ”Ledebillede”, der i løbet af de par dage, vi var samlet, står frem og bliver 
tydeligt for den enkelte. 
  Jeg siger dermed ikke, det er nemt, eller at det er en fed, bred landevej, der fører til 
målet. Nej, men den har for os vist sig at være den mest brugbare metode til at 
holde liv i et fællesskab. 
 
Hvordan så Herthas ”Ledebillede” så ud for 2008? 
  Hvad var det for tanker og ideer, der foldede sig ud i løbet af weekenden i 
slutningen af maj, blandt de 70 mennesker, der var samlet i Herskind? 
  Her ganske kort som stemningsbillede og stikord: 

• Seminaret gav en stærk nærhed – stor varme – veltilrettelagt. 
• Godt med børneteateret. 
• Temaet om Herthas fremtidige udbygning fyldte meget. 

 
Vigtige tema områder blev debatteret: 

• Hvor mange skal vi være? Hæmmede som normale. 
• Aktiviteter for børnene. 
• Kulturhus med kurser og koncerter m.m. 
• Ældregruppen. 
• Det daglige liv i fællesskabet mellem hæmmede og såkaldt normale. 
• Kontakter til nærsamfundet. 
• Det spirituelle liv på stedet. 
• Bæredygtig/ CO2 
• Organisation og beslutningsprocesser. 

Per Clauson-Kaas 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvor ofte udkommer Herskindsigt?  
2. Er der vinderchance ved at løse hovedbrud?  
3. Er der nedsat ad hoc-grupper under Landsbyrådet?  
4. Er der 2 personer her i Nord, som har modtaget priser?  
5. Hvilken dato holder HB sommerfest?  
6. Arrangerer Naturfredningsforeningen svampeture?  
7. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 2662 2951?  
8. Hvor mange sider er der med fra Hertha?  
9. I hvilken uge tager spejderne på lejr?  
10. Har kirkesognene indlæg med i denne udgave?  
11. Kan ældre få EDB-undervisning på skolen?  
12. Hvilken dato er det Sporenes Dag?  
13. Hvilken dato er 1.skoledag efter sommerferien?  
14. Hvad søger Børnehaven Nordlyset?  
15. Hvor mange grillpølser blev der serveret ved Brugsens dividendefest?  
16. Hvilken dato holder Herskind forsamlingshus loppemarked?  
17. Hvor og hvornår cykler HGOB udenbys?  
18. Serverede Herskind Folkekøkken mad til landsbydagen?  
19. Er der fakkeloptog i Skivholme d. 23.juni?  
20. Hvornår bliver der igen dilettant i Herskind?  

 Svar på ovennævnte spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 

Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.sept.2008.  
Indleveret 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. 118       Juni 2008  
 

  
Herskind-Skivholme på 2.række. 7.maj 

 
Esben, Inge og Mogens m.”Priserne” 

  
Start søndag d.1.juni kl.4 i Hertha 

  
”Kristians-sø” beundres kl.530 

  
Så er maden klar i biblioteket  Cabaré-holdet i aktion 4.april 

 


