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31. årgang nr. 117        Marts 2008 

Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 18 numre kan findes. 

 
Inge H. Jakobsen, Michael Villadsen, Esben Trabjerg og Mogens Grejsen 
Idrætslederpris     Folkeopl.formand    Idrætsudøverpris  og Skanderborg-prisen 
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  De fleste har sikkert bemærket det, men se ellers forsiden og flere steder i 
dette nr. Vi behøver vist ikke at være bange for at blive overset. Tillykke 
med titlen Inge og Mogens. I fortjener den. Jeg har ikke set indstillingerne, 
men læst Michael Villadsens udtalelse: ”Der har været mange gode emner, 
så det har heldigvis ikke været let at vælge. Alligevel har der været én fra 
hver gruppe, som har skilt sig ud”. 
 Han udtaler endvidere: ”Der må være noget specielt i Herskind. Vi må have 
lavet en udflugt derop”. Det første er vi klar over, og han skal være velkom-
men. Jeg vil opfordre alle til at møde op til prisoverrækkelsen i Skanderborg 
lørdag d.26.april kl.10. 
  Der skal også opfordres til at møde op på Herskindskolen fredag d.4.april. 
Den dag vil foreningerne og institutionerne i vores ”smørhul” vise, hvad de 
står for, og der vil blive reklameret for behovet for en cykelsti mellem skolen 
og Skivholme. Se omtalen flere steder.  
  Et andet område, der kræver opmærksomhed, er arbejdet med at få klarlagt 
behov og ønsker om senior-boliger. Også her skal der opfordres til at deltage 
i debatten. Flere ældre i vores område er flyttet til fx Galten og Skovby. Hvis 
der var ældrevenlige boliger i vores område, var de sikkert blevet her. 
 Den aktuelle debat om skolestrukturen i Skanderborg Kommune følges med 
stor interesse. Det er vigtigt, at vi bevarer vores skole op til og med 9.klasse. 
Dette og en sikker skolevej (læs cykelstier) skal der arbejdes aktivt med, så 
man ”nede i Skanderborg” ikke glemmer os. 
  Det er svært at komme til Skanderborg, især hvis man ikke har bil. Derfor 
bør kommunen sørge for en lokal busrute eller en tele-taxa ordning, så alle 
kan komme til hovedbyen. Vi har tidligere især ”haft blikket rettet” mod øst 
og vest. Derfor bør kommunen aktivt gøre det lettere at komme sydpå.  
  På Hertha´s side kan der læses om planer om etablering af børnehave og 
vuggestue. Også her må ”de normale” være interesserede. Behovet er der. 
Selv om vores område er et ”smørhul”, er der meget, der kan gøre det bedre. 
Deltag aktivt i de mange tilbud, der er på de følgende sider og hjælp til med, 
at der også fremover vil være tilbud til alle. Læs kalenderen, som også er på 
www.herskindsigt.dk, som ajourføres og i øvrigt påtænkes forbedret.  

     God læselyst Hans Gravsholt  
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste  
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter 
og nyt i området. Næste nummer udkommer midt i juni måned 2008.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Marts 2008   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -13 Landsbyrådet  
 14-15 Herskindskolen 
 16-17 Børnehaven Nordlyset 
 17  Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben  
 18-21 Herskind Brugsforening 
22-27 Herskind Grundejer- og Borgerforening 

 28-30 Herskind Folkekøkken 
 31  Skivholme Forsamlingshus 
 32  Herskind Dilettanter  
 33-34 Herskind Forsamlingshus 
 35-45 Herskind Boldklub 
 46-37 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 48-50 KFUM-spejderne 
 51  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 52-53 Hertha Levefællesskab 
 54-56 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud dec.2008: Lise Christiansen, Borumvej 4  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.juni 2008.   
Forsiden viser: Prisvinderne sammen med formand for oplysningsudvalget 
REDAKTION:  Mail: Hagra@mail.dk                                  
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset(Børnehaven) Hanne-Mette Kring 8695 4800 
Sirius(Klubberne)             Anne Grethe Nydam Jensen 8754 6822 
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 Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 
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Arrangements- Kalender 
         Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@mail.dk  
eller til: Tove (Herskindskolens kontor) tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller www.herskindsigt.dk.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca. 15. juni 2008 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.juni 2008 

 

Marts 
 Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 14     

lø 15 14 Gymnastikopvisning Herskindhallen 41 
sø 16     

ma 17     
ti 18     
on 19  Sidste frist for aflevering af mail-svar til 

kommunen om skolevejsundersøgelsen 

lone.larsson@skanderborg.dk 45 

to 20 19 Afslutning Præmiewhist Herskindhallen 41 
fr 21     

lø 22     
sø 23     

ma 24     
ti 25 19 

19 
1930 

Møde i seniorbolig-gruppen 
Møde, Idrætssamv. Skanderborg Komm. 
Præmiewhist 

Biblioteket 
 
Fremad F-hus 

10 

on 26     
to 27 1930 Flemming Kloster Poulsen, Randers Sognegården 46 
fr 28     

lø 29 19 Vårfest Skivholme F-hus 31 
sø 30 1030 Afsked med graver Thorsø Kirke+Sognegård 46 

ma 31     
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April 
 Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1 15 

19 
1930 

Reception Kometen og Sirius 
Årsmøde i Fællesrådet 
Quindeaften 

Herskindskolen 
Herskindskolen 
Fremad F-hus 

17 
8 

on 2     
to 3 19 Planlægningsmøde Sommerfest Herskindhallen 41 
fr 4 14-23 Landsbydag og Folkekøkken Herskindskolen 9+30 

lø 5     
sø 6     

ma 7     
ti 8 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 9     
to 10     
fr 11 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  

lø 12 10 
1830 

HG&B-legepladsdag, Fuglevænget  
Forårsfest 

Legepladsen 
Fremad F-hus 

23 

sø 13     

ma 14 19 Møde om halfordeling 2008/09 Klubhuset, HB  
ti 15 1530 Fernisering, Kunstskolen Herskindskolen 13 
on 16     
to 17 19 Virksomhedsbesøg. ”De 3 prinsesser” Langelinie 61 26 
fr 18     
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 23     
to 24     
fr 25     
lø 26 10-12 

19 
Prisuddeling, Skanderborg Komm. 
Løvspringstur 

Kulturhuset, Skb. 40 
51 

sø 27 19 Møde om kunstskolen Herskindskolen 13 

ma 28     
ti 29 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 30     
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Maj 
 Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     

lø 3     
sø 4     

ma 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 30 
ti 6     
on 7 19 Lokalhistorie Herskindskolen 12 
to 8     
fr 9     

lø 10     
sø 11     

ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16     

lø 17     
sø 18     

ma 19     
ti 20     
on 21 1830 HG&B-gåtur til Skivholme skov Herskind Legepl. 23 
to 22 2030 Nattergale-tur Tåstrup Sø 51 
fr 23     

lø 24     
sø 25  Kirketur til Mariager og saltcenter  46 

ma 26     
ti 27     
on 28  Generalforsamling Dilettanterne  32 
to 29     
fr 30     

lø 31     
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Juni 
 Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 4-630 Plante- og fugletur Hertha 11 
ma 2     
ti 3  Oprykning ulve-spejder Trekanten 50 
on 4     
to 5 1830 Folkekøkken Herskind Legeplads 30 
fr 6     
lø 7 20 Plante- og fugletur Hertha 11 
sø 8     
ma 9     
ti 10     
on 11 1830 HG&B-gåtur til Borum Eshøj Herskind Legeplads 23 
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15 14 Vilde blomsters dag Fra Veng Kirke 51 
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21  Fodboldweekend FC-Langelinie Herskindhallen 44 
sø 22  Fodboldweekend FC-Langelinie Herskindhallen 44 
ma 23  

18 
Sankthansfest 
  -  do  - 
  -  do  - 

Herskind Legeplads 
Skivholme F-hus 
Fremad F-hus 

23 
31 

ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     
lø 28     
sø 29     
ma 30     
ti 31     
5.aug. og 3.sept. Motionsture, HG&B Herskind Legeplads Side 23 
5.sept. og 10.okt. kl.1830 Folkekøkken Herskind F-hus Side 30 
27.sept.  Høstfest   Fremad F-hus  
30.sept.  Quindeaften  Fremad F-hus 
5.okt.     Høstfest   Skivholme F-hus Side 31
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Landsbyrådet: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  Tlf. 8695 4345 
Næstformand: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14 Tlf. 8695 4241  
Sekretær: Hanne Arberg Nielsen, Vibevænget 9 Tlf. 8694 2856  
   -  ”  -   suppl.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Tlf. 8695 4155 
PR: Finn Boisen, Fuglevænget 30  Tlf. 8695 4252 
Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 Tlf. 2447 4979 
 

Landsbyrådet for Herskind-Skivholme 
indkalder hermed alle sognets foreningsmedlemmer/foreninger 
og borgere til  
 

Årligt møde i Fællesrådet 
tirsdag den 1. april kl. 19.00 på Herskindskolen 

Dagsorden: 
1. Velkomst ved formand Mogens Grejsen  
2. Formandens beretning om Landsbyrådets aktiviteter i 2007 
3. Status Projekt Senior-boliger 
4. Status Projekt Cykelsti *) 
5. Status Projekt Hjemmeside Herskind-Skivholme 
6. Landsbysamvirket 
7. Udkast til Landsbypolitik *) 
8. Fremlæggelse af årsregnskab 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppl.  
10. Eventuelt 
      *) Se omtale af dette samt om byporte og trafiksikkerhed på side 45 
Landsbyrådet er vært ved en bid brød og lidt til at skylle ned med, så tilmeld 

jer venligst til Hans Gravsholt tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@mail.dk, 

senest den 31. marts 2008 
 

Alle er velkommen 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Landsbyrådet 

Landsbydag på Herskindskolen fredag d.4.4.2008 
   I disse dag arbejdes der ihærdigt på planlægningen af Landsbydagen, der afvikles 
på Herskindskolen fredag den 4. april fra kl.15. Landsbydagen er en erstatning for 
Kulturcenterfesten, og som det fremgår af programmet, er indholdet en god 
blanding af noget kendt og noget nyt. 
   Som noget nyt vil dagen blive brugt til at gøre opmærksom på det store ønske om 
at få en cykelsti mellem Herskind og Skivholme. For skolen er Landsbydagen 
afslutningen på en emneuge, og en af aktiviteterne under emneugen vil være frem-
stillingen af flag, der skal sættes på vejen mellem Herskindskolen og Skivholme for 
at markere den fremtidige cykelsti. Forældre opfordres til at tage deres barn ved 
hånden og gå turen sammen med deres barn, som optakt til en god eftermiddag og 
aften på skolen. Brugsen vil bakke op om turen og være klar med en forfriskning 
ved ankomsten til Skivholme.  
   Som traditionen fra Kulturcenterfesten foreskriver, vil foreningerne udstille, 
Herskinskolens kor vil synge, gymnasterne vil give opvisning, klovnen vil få os til 
at le, og der vil være kaffe og kager i lange baner. 
   Skolen udstiller produkter fra emneugen, og Herskind Kunstskole udstiller nogle 
af børnenes kunstværker samtidig med at Kunstskolen holder ”Åbent værksted”. 
   Det hele slutter med muligheden for at få god og billig aftensmad og forrygende 
underholdning ved Herskind Folkekøkken og Cabaretsjakket. For børnene og de 
unge er Sirius arrangører af diskotek i den gamle kantine – så der burde være noget 
for enhver smag. 
Program: 
Kl. Aktivitet. Sted. Ansvarlig forening/person  
14.00 Flagparade til Skivholme Alle  
14.30 Udstillingerne åbner Teatersal Foreningerne 
15.00 Åbning og velkomst Teatersal Mogens Grejsen 
15 - 17 Kaffebord Teatersal Hertha 
15.15 Korsang Teatersal AnneMarie Elbech 
16.00 Klovneoptræden Teatersal 
16.00 Åbent værksted  Formningslokalet? Mette Strong 
17.00 Gymnastikopvisning Hallen Herskind Boldklub 
18.00 Fællesspisning Teatersal Herskind Folkekøkken 
19.00 Herskind Cabarét  Teatersal Cabarétsjakket 
19.00 Sodavandsdiskotek Kantinen Sirius 
23.00 Afslutning og oprydning Alle 

Ændringer kan forekomme – endeligt program udsendes senere. 

Tilmelding til spisning og cabaret senest mandag d.31.3 til  
Mogens Grejsen. Tlf.: 8695 4345    Mail: grejsen@gefiber.dk 

Pris: Voksen 45 kr. Børn mellem 8-12 år: 15 kr. og børn under 8 år er gratis 
Herskind Folkekøkkens medlemmer framelder som sædvanligt en uge før d.4.april  
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Landsbyrådet  

Seniorboliger i Herskind? 
   Landsbyrådet har etableret en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder 
og behov for seniorboliger i Herskind. Gruppen blev startet på mødet d.23. 
januar og har efterfølgende holdt møde d.30.jan. og 4.marts. 
  Det er en åben arbejdsgruppe, hvor alle interesserede kan deltage. Næste 
møde er tirsdag den 25.marts kl.19 på Herskind Bibliotek. 
  Deltagere på de to afholdte møder har været: Svend Andreasen, Viggo D. 
Hansen, Gerly Johannesen, Freddi Weiling, Anna Margr. og Kaj Kristensen, 
Inge Lorenzen, Rolf Sandmark, Gunnar Hansen, Bente Mikkelsen, Ditte 
Wrist, Rita Lambrecht og Hans Gravsholt. 
  Der kan være tale om både senior- og ældreboliger, hvor sidstnævnte ofte 
forudsætter, at kommunen foretager ”visitation” af beboere. Boligformerne 
kan være ejer-, lejer- eller andelsboliger, og det kan være en boligforening 
eller private, der står for byggeriet. Der er altså tale om mange muligheder. 
  Gruppen har undersøgt flere mulige placeringer. På mødet d.25.jan. blev 
der vist en plan for byggeri på jorden omkring Herskind Plantesalg. Udover 
dette sted, vil der også kunne være tale om en grund lige øst for Brugsen, 
arealet ved Engvej øst for Lærkevænget, arealet vest for Inge og Rolfs gård, 
Kajs garager syd for Forsamlingshuset og ved Engvej 1 SØ for Hertha.  
  Gruppen har haft kontakt med flere boligforeninger og grundejere. Interes-
serede kan kontakte én af ovennævnte og se referat fra møderne. Referatet af 
mødet d.25.jan kan ses på www.herskindsigt.dk, hvor der også er billeder fra 
mødet. På Landsbydagen d.4.april vil der være en stand, hvor der vises nogle 
af gruppens resultater og overvejelser. Den ser gerne, at flere engagerer sig i 
opgaven og kommer med idéer m.m. – også selv om man ikke vil flytte nu. 

Hans Gravsholt  

Ny hjemmeside 
   Landsbyrådet har besluttet, at www.herskindsigt.dk skal revideres. På års-
mødet i Fællesrådet (se side 8) vil der blive redegjort for det. Den gamle side 
fortsætter lidt endnu, og der vil være et link til den nye hjemmeside. Tilsva-
rende vil der på den gamle være link til den nye. 
   Der vil naturligvis også være link til andre hjemmesider af interesse for 
beboere i Skivholme sogn, og forhåbentlig vil endnu flere af foreningerne 
selv lave hjemmesider, hvor de selv ajourfører oplysningerne om dem. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
Spor i landskabet ved Herskind 

Plante- og fugleture 
Morgentur:     Aftentur: 
Søndag d.1.juni kl. 4 - 630  Lørdag d.7.juni kl.20 - 2230  
Morgenbrød og kaffe i Hertha   Tag selv aftenkaffen med. 
efter turen (15 kr).        Nydes på turen.    

Begge ture starter fra Herthas P-plads 
        På turen kan man opleve morgen- og aftenstemningen på markerne og 

engen ved Lyngbygård Å. Botanisk er der en stor variation - fra kultur-
planter ved gartneri&landbrug til naturens flora i skov&eng. 
  Ved denne tid er fuglesangen mest intens, og måske kan vi høre og  
se nogle af de sjældnere fugle, der indimellem viser sig i området 
(græshoppesanger - lille præstekrave - rødglente - ravn m.m.) 
  Det er en dejlig, meget varieret tur på 3-4 km. Alle, der har gået den, 
er blevet overrasket over den mangfoldighed af natur, der møder én på 
en så relativ kort strækning. 
  Undervejs oplever man mange stemningsskift: Fra istidsslugten til 
granskoven over engen til mosen. Å-løbet - bøgeskoven, den store 
mergelgrav, landbruget og et lille gartneri. 
    Ja tænk, at vi tæt på os har så dejlig natur, som må betrædes. Kom 
og følg ”Spor i Landskabet” og hør om planerne for området. 
 

Irene Rasmussen vil fortælle om planter. 
Per Clauson-Kaas vil tage sig af fuglene. 
NB: Tag godt fodtøj på.             Gratis.            Ingen tilmelding 

 

I oktober afholdes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark.  
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for denne dag.  

På sporet kan der være fugtigt. Derfor anbefales vandtæt fodtøj. 
Alle ture arrangeres sammen med Hertha og Danmarks Naturfredningsforen. 
Se billeder og omtale af ”Sporenes dag” i Herskind 2007 på www.spor.dk.  
Vælg ”Arrangementer” og derefter ”Sporenes dag” øverst på denne side. 

Nederst på denne side findes Herskind, og her er der mange billeder fra dagen.  
Se også side 51 fra Skanderborg afd. af Danmarks Naturfredningsforening. 

          Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Lokalhistorie 
 Lokalhistoriegruppen mødes igen onsdag d.7.maj kl.19 på Herskindskolen 
for at udveksle gode gamle historier og studere billeder m.m. fra Skivholme 
og Sjelle sogne. Kom og deltag i mødet – især hvis du har billeder eller andet 
at bidrage med. Der bydes også på kaffe og småkager.  
Gruppen er en slags filial til Galten Egnsarkiv. Egnsarkivets betjeningstider 
er mandage kl.19-20 og torsdage kl.16-18. Alle kan dog i Galten Biblioteks 
åbningstid komme i Egnsarkivets forrum ved at låne en nøgle af personalet. 

 Hans Gravsholt   

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

Jette Liborius og Hans Gravsholt 

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

Hans Gravsholt 

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

Husk at åbningstiderne er onsdage kl. 15-19. 
 Det er stadig muligt at udstille håndarbejde, hobby, kunst m.m. i glas-
montrerne i biblioteket. I marts-april udstiller Bente Gravsholt kort -lavet 
som collage. Hvem vil udstille noget i maj-juni? 

     Jessica 
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Landsbyrådet 

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

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

Herskind Kunstskole 
Der var ikke langt fra tanke til handling, da Herskind Kunstskole startede 
sept. 2007. Vi var et par forældre, som syntes, at børnene lige manglede et 
Fantasi Rum, og derfra voksede ideen. Der blev søgt i forskellige kultur-
puljer for at sikre økonomien. Dette dog uden held. Vi besluttede at danne 
en lille forening og startede kurset med fuld brugerbetaling. 
   Heldigvis var der god opbakning til ideen og 13 børn startede - som de før-
ste - i september 2007. Vi lavede en aftale med Herskindskolen og bruger det 
nye lokale i kælderen. Brugsen sponserede økologisk frugt og Landsbyrådet 
ydede økonomisk støtte, som bruges til materialer og andet. Dette vil vi 
gerne takke alle for. 
   I efteråret har vi haft et samarbejde med AOF i Skanderborg, hvilket har 
gjort, at kurset også er nået ud til andre skoler i kommunen. Billedkunstner 
og grafiker Mette Strong har undervist børnene. Endnu et hold er startet her i 
foråret med 15 børn. De arbejder med mennesket, bl.a. hvordan har andre 
skildret mennesket, hvordan udtrykkes følelser i form og farver. Børnene har 
bl.a. tegnet 2 m høje, sjove figurer. 
   Tanken med Kunstskolen er at give børnene et åndehul, hvor der ikke er 
noget rigtigt eller forkert. Et laboratorium, hvor der opfindes nye ting, hvor 
man oplever, at det er OK ikke lige at kende svaret, hvor man ikke gør, som 
man plejer, og hvor man måske får lyst at gå nye veje. At børn skal have lov 
til at være børn! 
   På landsbydagen den 4.april vil man kunne se nogle af børnenes ting ud-
stillet i Herskind Bibliotek og fra 1530 til 16 vil der være arbejdende værk-
sted med mulighed for at lege lidt med.  
   Børnene holder fernisering d.15.april 2008 kl.1530-17 i Herskindskolens 
nye Natur- og Tekniklokaler. Alle er velkomne. 
   Vi kan se, at der er stor opbakning til ideen, og måske skal vi til at udvide 
Kunstskolen, således at der kommer flere tilbud og også gerne tilbud til os 
voksne. Den fremtidige Kunstskole vil vi gerne høre din mening og ide til. 
Mød derfor op torsdag d.27.marts kl.19–2130 i Herskindskolens nye lokaler. 
 

Vi vil løbende skrive om Kunstskolen her i bladet. Hvis du har spørgsmål 
eller andet, er du velkommen til at kontakte Hanne Falk tlf. 8617 2806. 
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.  

      Herskindskolen 
 

 
 

Ødelæggelse af inventar. 
Skolen har i en periode oplevet ødelæggelse af tastaturer, mus og headset til 
vores computere. Derudover er flere cd-drev blevet ødelagt, så vi har måttet 
købe eksterne drev. Dette har betydet ekstra forbrug af tid for vores IT-an-
svarlige i forbindelse med indkøb og udskiftning, samtidig har mange klasser 
oplevet at komme til computere, der ikke fungerede, hvilket har betydet store 
frustrationer blandt elever, lærere og andre brugere af vores IT-lokale.  
   I andre faglokaler er der elever, som i forbindelse med projektopgave og 
andet, har pillet og rodet, hvilket også har været til stor gene for senere bru-
gere af lokalet. 
   Det har desværre ikke altid været muligt at udpege synderne, og derfor har 
vi haft en ekstra udgift på skolens budget til indkøb. Penge, som ellers kunne 
være brugt bedre andre steder. Fx. har vi købt to eksterne CD-drev, da det er 
for dyrt at købe de specielle drev, som passer i computerens kabinet. Dette er 
selvfølgelig irriterende i dagligdagen.  
   Skolen har besluttet at for at få dæmmet op for disse trælse ting, så kan 
elever ikke længere få lov til at bruge faglokaler alene, og de kan heller ikke 
længere låne nøgler til at hente ting. 
 Det er selvfølgelig ærgerligt, at mange oplever en forringelse pga. nogle få, 
der ikke kan opføre sig ordentligt, men vi er nødt til at stramme op. Vi håber, 
at I forældre vil have forståelse for vores indsats og bakke op om den, så de 
mange fantastisk gode ting, der foregår på Herskindskolen, får mere plads. 
Lofter. 
   Skolen har igen været i medierne, denne gang bl.a. i Østjyllands Radio på 
grund af det forringede indeklima, som følge af en uheldig loftskonstruktion 
på hele skolen. 
  Skolens lofter er konstrueret så støvet lægger sig oven på lamellerne. Det er 
ikke muligt at rengøre disse, og da ventilationsanlægget sender støvet rundt i 
lokalet, har vi slukket for det. Dette har resulteret i dårligere indeklima og 
støv, som sætter sig i vores nye projektorer. Skolen fik en regning på 4600 kr. 
til en ny projektorpære, samt en billedserie fra værkstedet, som viser, hvor-
dan projektoren er fyldt med støv. 

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Herskindskolen 
 
  Skanderborg Kommune skal på martsmødet beslutte, at der afsættes penge 
til udskiftning af skolens lofter. I den forbindelse er det oplagt, at de nye lof-
ter bliver lydisolerende og med en tidssvarende belysning, samt at ventilati-
onsanlægget bliver gået efter. Herefter vil skolen have det bedste indeklima, 
man kan forestille sig. Vi håber, at vi kan gå i gang med udskiftningen kort 
tid efter, at pengene er bevilliget på byrådsmødet i marts. 
 
Skolekapacitetsundersøgelse. 
   Skanderborg Kommune har fået lavet en ”Kapacitets- og strukturanalyse af 
skoleområdet i Skanderborg Kommune”. 
Rapporten opererer med nogle scenarier: 

1.Tilpasningsscenariet, hvor man kun kigger på vækstområder. 
2.Basisskolescenariet, hvor alle 1-sporede (Også Herskindskolen) mister 

deres overbygning. 
3.Vækstscenariet, hvor man vil bygge en ny skole i Vrold. 
4.Kulturscenariet, hvor alle de små skoler bevares og udvikles. I yder-

områderne skal skolerne i videst muligt omfang have egen overbygning 
til og med 9. kl. Desuden skal skolen have en lokal kulturcenter-rolle. 
Dette scenarie passer godt til billedet af Herskindskolen. 

5.Klyngescenariet med stordistrikter, hvor de store centerskoler har de 
mindre satellitskoler under sig med 0. – 6. kl. 

   Rapporten kan læses på skolens hjemmeside på forsiden under ”Aktuelle 
meddelelser”. 
   Rapporten er nu til politikernes disposition, og de vil drøfte de forskellige 
scenarier. Skolebestyrelsen er den lokale aktør i forhold til rapporten, men 
det er muligt for alle at kommentere de forskellige scenarier over for politi-
kerne, som skal beslutte sig for den fremtidige skolestruktur i Skanderborg 
Kommune. Som lokalsamfund er det vigtigt at involvere sig i debatten. 
 
Landsbyrådets fødselsdag. 
Fredag d.4.april holder Landsbyrådet (det tidligere Kulturcenter) fødselsdag 
på Herskindskolen. Skolen vil gerne reklamere for programmet for dagen.                                                  
Vi håber at se rigtigt mange fra lokalområdet, idet der bliver flere indslag, 
hvor skolens elever deltager. 

Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
   Så vendte alle tilbage fra juleferie. Det blev med stor gensynsglæde og højt støj-
niveau. Alle børnene fik fortalt om julegaver, og der var vist også et par stykker, der 
havde haft besøg af en mand med hvidt skæg og rødt tøj. Alle var enige om, at han 
måtte have haft meget travlt juleaften. 
 Desværre er det endnu ikke meget, vi har set til sneen, men til gengæld har det væ-
ret vådt og temmelig mudret. Men vandpytter og mudderpøle kan også være ganske 
sjove, når man er barn med stor fantasi og udforskningstrang. På en forunderlig må-
de formår børn at udnytte og vende naturens facetter til leg. At man som forældre 
måske ikke altid synes, det er morsomt at vaske flyverdragt hver dag, må man tage 
med. Det kunne måske være med til at udvide vores fantasi en anelse – især ved at 
spekulere over, hvordan der kan være lige så meget mudder indvendigt som 
udvendigt i en flyverdragt? Sjovt har det været – dejligt for børnene med frisk luft 
og lidt jord under neglene (og flyverdragten). Det tager ingen skade af. Vi håber 
endnu på lidt sne, så vi kan få bygget et par snemænd, og række tungen ud og 
mærke snefnuggene lande på den. 
  Det blev også Fastelavn. Der blev produceret fastelavnsris og snakket om udklæd-
ningsmuligheder. Katten blev slået af tønden – var der virkelig en rigtig kat i? Lidt 
godter kom der i hvert fald ud, og nogle blev kattekonger og –dronninger. På en en-
kelt stue i Nordlyset var en stor del af børnene pyntet på anden vis. Uheldigvis ram-
te skoldkopperne en stor del af børnene, så mange var slet ikke med til fastelavn. 
Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det var med 
brede smil og stor begejstring, at der blev sammenlignet skoldkoppesår på maver, 
arme, ben og hoveder, da børnene én efter én vendte tilbage til børnehaven. 
  Vi har rundet vinterferien, og mange børn kunne holde ferie. De børn, der var 
tilbage i børnehaven, havde heldigvis andre privilegier. At der ikke var så mange 
børn i Nordlyset gav plads til en anderledes ro, rummelighed og nærhed. En sådan 
oplevelse giver mulighed for at knytte andre bånd og skabe andre kontakter. Der 
blev hygget ganske særligt med kage og andet. En dag blev der også lavet snobrød 
og pølser på bål. Mange børn kom hjem og duftede lidt røgede. Det var hyggeligt! 
  Selvom vi ikke har set de værste snestorme i øjnene, har der dog været dage, hvor 
vejret ikke har indbudt til udendørsleg. Det har medført tid til indendørsprojekter – 
bl.a. har Planeten haft et vikingetema. Der er blevet øvet i at sætte hjelmene, og 
mon ikke mangt en forældre-bagdel er blevet strejfet af et vikingesværd? Hallen er 
også blevet benyttet med stor begejstring. 
  Der er kommet fod på personalesituationen. Der er ansat nye pædagoger, og 
Hanna Rasmussen er blevet ansat som leder og Laila Nielsen som souschef. De 
griber deres hverv med stor entusiasme og energi. Det er vi alle meget glade for. 
Det giver en god fornemmelse i maven - hos både børn og forældre - at aflevere sit 
barn til ”kendte hoveder”. Vi tager hatten af for de børn, forældre og personaler, der 
med godt humør stod den turbulente tid igennem og hilser de nye velkommen. Vi 
ser frem til et forår – forhåbentlig med mange lune dage – med tid, udfordring og 
overskud til leg og nye projekter.  

Mange forårshilsner fra Nordlyset 
På bestyrelsens vegne Kirstine K. Jørgensen 
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Den nye bestyrelse for børnehaven er konstitueret således: 
Ulla Hansen – Formand 
Camilla Bruun Rasmussen – Næstformand 
Ann Sølvsten – Ansættelsesudvalg 
Hanne-Mette Hampe Kring – Referent 
Ove Nielsen 
Mads Nørby – Suppleant til ansættelsesudvalg 
Lone Jacobsen 
Katrine Wilhardt – pædagog og medarbejderrepræsentant 
Laila Nielsen – Souschef 
Hanna Rasmussen - Institutionsleder 
Jens Christian Andersen - Suppleant 
Kirstine K. Jørgensen – Suppleant/Herskindsigt  

 

Nyt fra Kometen og Sirius 
dvs. Mini-,  Junior- og Ungdoms-
klubben 

Kometen og Sirius er nu blevet til én samlet enhed. Hvad betyder det helt konkret 
for fysiske rammer, børn, forældre og personale? 
For børnene kan det betyde: 
- at overgangen fra børnehave til SFO, fra SFO til klub bliver endnu mere 
sammenhængende 
- at det er muligt at få flere aktiviteter på tværs af alder 
- at miniklubbørnene får en pædagog med fra SFO i glidende overgang 5. maj 
For forældrene betyder det: 
- at en familie med mere end et barn i pasning, betaler fuld takst for den dyreste 
plads og får 50% søskendetilskud for de øvrige pladser 
- at miniklubbørn har automatisk morgentilbud i SFO 
- at skoleklubtilbudet har mulighed for tilkøb af morgentilbud, samt at udgifter til 
aktiviteter nu er en del af det faste beløb 
- at information fra Komet og Sirius kommunikeres ud via forældreintranettet og 
samme hjemmeside www.herskindskolen.dk. I løbet af april og maj vil det 
være helt på plads 
Fælles forældreråd: 
- hvor forældre fra Kometen og Sirius fortsat får indflydelse på den fritidspædago-
giske praksis og praktiske rammer for børn & unge i de forskellige fritidstilbud 
- at forældrerådets stemme har stor betydning i forhold til skolebestyrelsen 
For personalet betyder det: 
- ny ledelse fra 1.april: Gitte Jensen SFO leder, Mariann Bak souschef og afd.leder 
- fælles personalegruppe, som fordeler opgaver i de to teams i Kometen og Sirius 
- fælles budget 
- en større personalegruppe som kan få mere indflydelse på skolens praksis 
 

Herskindskolens samlede SFO (Kometen og Sirius) indbyder til reception 
tirsdag den 1.april kl.15–16. I vil høre nærmere sidst i marts.  

Anne Grethe Nydam Jensen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

Generalforsamling 
  Når dette blad udkommer, har vi netop afholdt vores årlige generalforsam-
ling i Herskind Brugsforening. Jeg vil ikke her gengive årsberetningen, men 
nøjes med at komme med nogle af de væsentligste punkter. Hele beretningen 
vil blive lagt ud på Brugsens hjemmeside www.herskindbrugs.dk.  
 

   Årsregnskabet for 2007 viser et overskud på 243.886 kr. Heraf udbetaler vi 
134.411 kr. i dividende, og henlægger 109.475 kr. til konsolidering. Det bli-
ver således igen et år, hvor dividendeudbetalingen er højere end foreningens 
konsolidering. Dette bekræfter min overbevisning om, at bestyrelsen har 
truffet den rette beslutning om, at der ikke optjenes dividende i 2008. Her-
skind Brugsforening skal også i fremtiden være en økonomisk sund forret-
ning med fornuftige muligheder for at foretage de nødvendige investeringer 
og dermed også i fremtiden fastholde butikkens og benzinanlæggets 
standard. 
 

   Regnskabsresultatet for 2007 er vi i bestyrelsen godt tilfredse med. Det 
ligger et pænt stykke over vores budget og bygger på en stigning i omsætnin-
gen både af butiksvarer og benzin/diesel. Omsætningen i butikken har i 2007 
været på 11,7 mio.kr. mod 11,3 mio.kr. sidste år. Omsætningen af benzin og 
diesel er 8,8 mio.kr. mod 8,3 mio.kr. sidste år. Butikkens omsæt-
ningsstigning ligger især på fersk kød, bake-off, frugt og grønt samt øvrige 
ferskvarer. Vi har i 2007 haft højere udgifter til personale end tidligere og 
også noget højere end sædvanlig for sammenlignelige butikker. Det har vi 
gjort med åbne øjne, da vi har prioriteret butiksstandarden meget højt i 2007, 
efter at vi i 2006 havde et dårligt år, hvor vi ikke kunne være tilfredse med 
butikken. Det er heldigvis vendt. Vi synes selv, at butikken nu er i orden. 
 

   Regnskabet viser også, at foreningens egenkapital udgør 71,6% af den 
samlede balancesum, hvilket er udtryk for at vi ikke er en gældsplaget for-
ening, men tværtimod er en forening med en god soliditet. Det er bestyrel-
sens opfattelse, at butikken igen er inde i en positiv udvikling med stigende 
omsætning og overskud. 
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Herskind Brugsforening 
Svind   
   I begyndelsen af januar havde vi den årlige statusoptælling i butikken. I de 
seneste par år har svindet i butikken ligget nogenlunde stabilt. I 2006 var det 
samlede svind på 1,1% af omsætningen. Svindet i 2007 er opgjort til 131.000 
kr. svarende til ca.1% af omsætningen. Svindet ligger på et acceptabelt nive-
au, men dog lidt højere end i sammenlignelige butikker. Uddeleren arbejder 
selvfølgelig løbende med at lokalisere kilderne til svindet for at kunne 
nedbringe det. Svind er det samme som ”penge ud af vinduet”. 
 

Udbetaling af medlemmernes driftslån 
   For år tilbage blev en andel af den optjente dividende henlagt på en drifts-
lånskonto i foreningen. Der er ikke indbetalt driftslån siden 1999 og vi har 
siden foretaget en gradvis tilbagebetaling af lånet. I følge vores regnskab for 
2007 udgør medlemmernes driftslån nu 128.567 kr. Vi har besluttet, at belø-
bet skal tilbagebetales over de næste 3 år således: Alle medlemmer med et 
samlet tilgodehavende på op til 200 kr. får udbetalt hele beløbet i 2009. Alle 
andre medlemmer får udbetalt deres tilgodehavende i 3 lige store rater i hvert 
af årene 2009, 2010 og 2011. Denne tilbagebetalingsplan ligger inden for ram-
merne i foreningens vedtægter. Det fremgår også af vedtægterne, at medlem-
mer der er fyldt 65 år kan få hele tilgodehavendet udbetalt. Kontakt evt. ud-
deleren, hvis du er fyldt 65 år, men ikke har fået dit tilgodehavende udbetalt. 
 

Er du medlem af Herskind Brugsforening  
   Vi har foretaget gennemgang af vores medlemskartotek og har konstateret, 
at der er mange medlemmer, som ikke længere bor her i området, og som 
derfor ikke handler i Herskind Brugs. Vi har derfor kontaktet disse medlem-
mer, og gjort dem opmærksom på, at de kan flytte deres medlemskab til en 
Coop-butik i nærheden af, hvor de nu bor.  
   Omvendt kan der også være FDB-medlemmer, der bor her i området, men 
er tilknyttet en butik et andet sted. Er du i tvivl om, hvilken butik dit med-
lemskab er tilknyttet, så klik ind på www.fdb.dk, klik ind på bjælken ”Dit 
medlemskab” og tast dit medlemsnr., som står på medlemskortet. Herefter 
kommer der oplysninger frem om din medlemsbutik. Hvis det ikke er Her-
skind Brugsforening, så kan du ændre dette direkte på hjemmesiden eller ved 
at kontakte uddeleren i butikken. Husk det er kun medlemmer af Herskind 
Brugsforening, der får del i de særlige medlemsfordele, som fx 10% 
rabatuger, som vi giver. 
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Herskind Brugsforening 
Lidt om 2008 
   I budgettet for 2008 forventer vi et overskud på 355.000 kr. før skat. Dette 
forudsætter en lille stigning i butiksvareomsætningen på godt 1 % og en 
mindre reduktion af personaleomkostningerne.  
   I de første par måneder har der været en stigning i omsætningen på godt 
4%, så det ser foreløbigt fornuftigt ud. 
   FDBs bonusordning er ophørt i 2008 og erstattet af nye former for med-
lemsfordele. Jeg tror, de fleste har bemærket, at der er væsentligt flere rigtig 
gode tilbud i butikken. HUSK at få scannet dit medlemskort når du er i 
butikken, og deltag i millionær-konkurrencen. Hver måned udtrækkes et 
medlem af FDB som den heldige vinder af 1 million kr. Du får automatisk et 
lod i konkurrencen, når dit medlemskort scannes. (max.1 lod om dagen) 
Desuden er der nu flere medlemstilbud i butikken, hvor rabatten forudsætter 
at medlemskortet scannes ved købet. Vinderen i januar blev i øvrigt et 
medlem af en lille butik som vores! 
 

Personalet 
 Butikkens ungarbejder Daniel, som har været i butikken gennem flere år, 
har fået nyt job og derfor sagt farvel til Brugsen. Michelle Thybo har lige-
ledes fået nyt job. Tak for jeres indsats i butikken og held og lykke til jer 
begge. Nye ansigter i butikken er Sandra og Nora – velkommen til jer.  
   Coop gennemfører løbende undersøgelser af medarbejdertilfredsheden i 
butikkerne. Den seneste undersøgelse er fra januar, hvor Herskind Brugs har 
scoret topkarakter på tilfredsheden. Det er dejligt at vores medarbejdere er 
glade for at arbejde i vores butik. Det giver grundlag for, at kunderne får den 
bedste service, og at butikken kan leve op til sloganet ”Vi gør det med et smil”. 
 

Fastelavn 
   Brugsen arrangerede som sædvanlig fastelavnsfest med tøndeslagning for 
børn i alle aldre. De omkring 35 børn, der var mødt op i festlige udklædnin-
ger, fik hurtigt slået tønderne ned og alle fik slikposer og andet godt fra tøn-
derne. Kattekonger og kattedronninger fik flotte præmier og alle børn og 
forældre fik serveret lune fastelavnsboller.  
   Det er dejligt at lave et arrangement, når så mange møder op og får en god 
oplevelse. Tak til institutionerne Sirius, Kometen og Stjernen for de flot 
pyntede tønder. Billeder fra tøndeslagningen kan ses på Brugsens 
hjemmeside. 
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Herskind Brugsforening 
Dividendefest! 
   Vi har endnu ikke fået oplyst, hvornår dividende og bonus, som er optjent i 
2007 bliver udbetalt. Men det plejer at være i slutningen af april. Når vi ken-
der datoen vil vi lægge oplysningen ind på hjemmesiden, og vi arrangerer 
selvfølgelig også i år en hyggeligt dividende-fest på P-pladsen. Hold øje med 
hjemmesiden og opslag i butikken 
   Kommentarer til dette indlæg rettes til formanden. Bestyrelsens medlem-
mer kan du selvfølgelig altid kontakte direkte eller via mail. Mailadresserne 
fremgår af vores hjemmeside under punktet Information/bestyrelsen.  
 

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

 

Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 

Virksomhedsbesøg 
Tema: Kend din by – Besøg på lokale virksomheder 
 

   Torsdag d.17.april kl.19 slår Bettinna Kaalund dørene op i sin gårdbutik 
”de3prinsesser” på Langelinie 61, Herskind. 
   Hun vil vise sine nye forårskollektioner, og der vil være gode tilbud til de 
fremmødte. Bettinna vil fortælle om baggrunden for start af virksomheden. 
Hvornår og hvordan. Desuden vil der blive orienteret om køb og salg samt 
om varesortimentet. 
   Nogle af kollektionerne vil blive vist af piger og drenge, og der vil være et 
mindre traktement til deltagerne. Derfor ønskes der tilmelding. Se tlf.nr. og 
hjemmeside i annoncen på side 55. Mail: bestilling@de3prinsesser.dk 
   Arrangementet er gratis, og medlemmer af HG&B får denne dag 10 pct. 
rabat på køb. Derfor: Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

Vi ses.   de3prinsesser  og  HG&B 
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    Herskind     
      Grundejer & Siden sidst….i HG&B 
    Borgerforening   
  Bestyrelsen var i slutningen af januar rundt med kontingentopkrævninger 
og vi håber på, at alle vil støtte op om vores frivillige indsats for at få 
Herskind til at blive et endnu bedre sted at bo. 
   Jette er i gang med at sende en lille reminder til dem, som har fået forlagt 
deres indbetalingskort. Det er jo ikke gratis at vedligeholde legeplads med 
mere, så vi håber på, at alle vil hjælpe til - om ikke andet så økonomisk!! 
  Vores henvendelse vedrørende dårlige fortove har hjulpet lidt, og de værste 
steder er blevet udbedret, men som det kan ses andet steds i bladet, har vi lø-
bende kontakt med kommunen for at sikre, at vi har ordentlige forhold i byen. 
Integrationsmedister 
   I samarbejde med de øvrige foreninger havde vi en særdeles vellykket til-
flytterfest i forsamlingshuset, hvor naboer fik lejlighed til at hilse nærmere 
på de nye borgere og omvendt. Hvis vi næste år har samme tilstrømning af 
nye borgere, bliver vi måske nødt til at flytte festen til Herskindhallen. 
Vi fik tilsendt en særlig kreativ takkehilsen fra Herthas tilflyttere: 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
Legepladsdagen er flyttet frem af 2 vigtige årsager:  

• Den første er, at jeg er blevet tildelt titlen som Årets ”Spore” i Skander-
borg Kommune, hvilket jeg er meget glad for og beæret over. 
Overrækkelsen af æresbevisningen vil ske i Kulturhuset i Skanderborg - 
netop den 26. april, hvor vi havde planlagt legepladsdag. 

• Den anden grund er, at foråret tegner til at komme tidligt i år, så hvis vi 
skal have has på ukrudt og planter, så er det med at komme i gang. 

Så legepladsdagen bliver altså flyttet til den 12. april kl. 10. Alle er 
velkommen med hakke, rive og trillebør. Alle er velkommen. Vi slutter 
af med lidt mad og drikke! 
   Der er virksomhedsbesøg hos ”de3prinsesser” den 17.april. Se annonce 
herfor andet steds i bladet. Se side 21. 
   Så starter vi op på at arrangere ture i omegnen. Vi er blevet beriget med et 
nyt medlem i bestyrelsen, og Jette Hedensted har sat sig for, at vi skal ud og 
røre os lidt i vores smukke natur. Der vil i foråret være følgende ture, som 
alle er velkomne til at deltage i. 
21.maj: Vi mødes kl. 1830 på legepladsen og går i samlet flok til Skivholme 
og Skivholmeskoven.  
 Turen er på ca. 5-6 km. Vand og forplejning til turen medbringes. 

Turen sluttes på legepladsen, hvor der vil være gratis kaffe og kage. 
11. juni: Vi mødes kl. 18.30 på legepladsen med cykel og cykelhjelm.  

Turen går til Borum Eshøj, hvor vi gør holdt ved hytten.              
Turen sluttes på legepladsen, hvor der vil være gratis kaffe og kage. 

De næste ture bliver d.5.aug. og d.3.sept. så sæt allerede nu X i kalenderen. 
Nærmere omkring turene kan læses i næste udgave af Herskindsigt. 
 

Vi overvejer, om det vil være en god ide at slå os sammen med forsam-
lingshuset jfr. nedenstående forslag, som det blev vedtaget at arbejde videre 
med på Forsamlingshusets nyligt afholdte generalforsamling. 
 

Gratis fællesspisning for medlemmer til Skt. Hans fest på legepladsen. 
  Igen i år vil vi byde vore medlemmer på gratis grill-mad i teltet før bålet 
tændes. Sidste års arrangement var en ubetinget succes og var med til at 
skabe en god stemning og et godt sammenhold. 
  Vi vil skifte den helstegte pattegris ud med en mere traditionel menu, da det 
tager uforholdsmæssig lang tid at tilberede den. Men vi har været glade for at 
René de seneste 2 år har stået for den del. Nu får han så lov til at være 
veludhvilet og frisk til festen. Reserver aftenen.      Mogens Grejsen 
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Herskind     
Grundejer 
&      
Borgerforening      

Herskind, den 20.12.2007 
Til Skanderborg Kommune 
 

Manglende vedligeholdelse vedr. fortov og veje m.v. i HERSKIND 
   På baggrund af en række henvendelser fra byens borgere har grundejerforeningen 
samlet medsendte dokumentation på forhold, som det efter vores opfattelse påhviler 
kommunen at få udbedret. 
 

Klagerne kan opdeles i følgende hovedgrupper: 
1. Akutte skader på fortov som medfører risiko for faldskader 
2. Knækkede fliser som følge af mangelfuld reetablering  
3. Generel manglende vedligeholdelse og tilsyn 

 

   Visse af skaderne må henføres til mangelfuld reetablering efter nedgravning af 
fibernet. Da Galten Elværk - efter der for os oplyste - skal betale for følgeskader de 
første 2 år efter nedgravningen af fibernet, henvender vi os nu, så der kan ske en 
afklaring og reparation, inden fristen udløber. 
Ad pkt. 1: 
Ud for Præstbrovej 8 er fortovskanten sunket 2 steder (bilag 1 og 2). Dette medfører 
stor risiko for alvorlige faldskader. På Fuglevænget - bag Brugsen - er fortovs-
fliserne sunket 2 steder (bilag 3) - med stor risiko for alvorlige faldskader. 
Ad punkt 2: 
Ved indkørslerne til Fuglevænget og Vibevænget er fliserne knækkede (bilag 4+5) 
Ad punkt 3 
Ved skolebusstoppestedet på Fuglevænget vipper fliserne, så de skal lægges om. 
Der mangler skilt med husnumre til stikvejen. Der vil stå vand i vejsiden, da der 
mangler et afløb. (Måske vil en egentlig buslomme være at foretrække) (bilag 6) 
 

Og til sidst et lille hjertesuk: 
På Glentevænget 4? står et stort skur, som tilsyneladende er udsat for hærværk eller 
nedrivning. Lige meget hvad – så pynter det ikke indkørslen til vores by! (bilag 7). 
Jeg håber, at kommunen vil komme med en tilbagemelding på de påklagede forhold 
med oplysning om, hvornår de kan påregnes udbedret! 

Med venlig hilsen Herskind Grundejer- og Borgerforening Mogens Grejsen, formand 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
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    Herskind   Forslag til generalforsamlingen  
      Grundejer  &  i Herskind Forsamlingshus 
    Borgerforening    
Undertegnede vil foreslå, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at 
klarlægge mulighederne for en sammenslutning af Herskind Grundejer- og Borger-
forening og Herskind Forsamlingshus. 
Baggrund 
  Efter etablering af Landsbyrådet for Herskind Skivholme (den arbejdende besty-
relse for Fællesrådet bestående af alle foreninger, institutioner og aktive borgere i 
Skivholme sogn) er der skabt et forum, som kan varetage de sager af fælles karakter 
som de 2 foreninger hidtil har taget sig af. 
 De 2 bestyrelsers primære opgaver er p.t. at vedligeholde faciliteter for borgerne i 
Herskind by og det er i første omgang legepladsen og forsamlingshuset. Desuden at 
afholdes diverse fælles sociale arrangementer. 
 Det er svært for tilflyttere at gennemskue forskellen på HG&B og HF, og det er bøv-
let at skulle opkræve kontingent til næsten det samme formål på samme tid af året. 
Foreningens opgaver 
Det vil være mere gennemskueligt for tilflyttere at være medlem af (fx) Herskind 
Borgerforening, hvis formål er at vedligeholde byens fælles faciliteter primært 
forsamlingshus og legeplads. Foreningen skal følge op på, at byens infrastruktur  
og trivsel fungerer herunder have ansvar for velkomstbuketter m.v. Her ud over 
tilbyder foreningen en række fælles arrangementer som er gratis for medlemmer  
af foreningen.  
Fordele ved en sammenlægning: 

• Lettere at gennemskue foreningernes formål. Som det er nu, har de nye 
kvarterer ikke umiddelbart noget forhold til at skulle være medlem 3 steder 
(de skal være medlem af deres egen grundejerforening) 

• Sandsynlighed for flere medlemmer (synergieffekt) 
• Lettere administration mindre bestyrelsesarbejde 
• Flere medlemsfordele for samme kontingent 
• Måske lavere kontingent, hvis samlet set flere medlemmer 
• Undgå dobbeltmedlemskab af grundejerforening 

Ulemper ved sammenlægning:  
• Nogle vil kun støtte den ene slags forening 
• Færre hænder i bestyrelsesarbejdet (kan løses ved ad hoc udvalg) 

Med venlig hilsen Mogens Grejsen, Fuglevænget 21 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Høm! Høm! 
   Jeg er fra flere sider blevet opfordret til at skrive lidt om hundelorte.  
Der er efterhånden mange, som holder hund i Herskind, og det er dejligt at 
have en trofast ven, følgesvend og vogter. Men ejerskabet sætter faktisk 
nogle kedelige spor i landskabet.  
  Jeg har personligt set, at mange går rundt med en pose og omhyggeligt 
opsamler efterladenskaberne, og det er jo lige efter bogen. Men der findes 
desværre nogle, som efterfølgende blot dropper posen med indhold diskret 
senere på ruten! - i stedet for at tage den med hjem i skraldespanden. 
  Endelig er der tilsyneladende nogen, der slipper hunden løs på legepladsen 
og lader den klare sagen på egen hånd. Sidst, da jeg skulle flytte et mål for at 
fordele sliddet på græsset, var der nok så nydeligt placeret en hundelort i 
hvert hjørne. Det er ikke rimeligt og synd for de børn, som ellers har stor 
fornøjelse af at spille bold. 
  Det er altså ikke særlig fornøjeligt at gå en tur for at få frisk luft og så 
komme hjem med det modsatte under skoene. 
Så - behøver jeg at sige mere? 
 
  Bestyrelsen i HGOB pr. november 2007   
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand Steen Teglbjærg, 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk  

Kasserer Jette Hedensted 
Fuglevænget 46 

8695 4084  

Sekretær Hanne Arberg 
Vibevænget 9 

8694 2856 hanne@fiberhuset.dk  

Bestyrelses-
medlem 

Anita Haurum  
Fuglevænget 58. 

8695 4171 
2286 9086 

kjeldoganita@gefiberpost.dk  

Suppleanter og udvalg  pr.november 2006  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen 
Vibevænget 10, 

8695 4368 sl@gefiberpost.dk 

2.suppleant Brian Brandt, 
Vibevænget 57 

8695 4646 bhb@gefiber.dk 

Scrapbog Hans Gravsholt 
Fuglevænget 8 

86954155 hagra@mail.dk 
 

Mogens Grejsen  



 

 28

Herskind Folkekøkken 
 
Referat af generalforsamling tirsdag d. 5. februar 2008  
Referent: Nina Andersen. Ordstyrer: Jørgen Gaarskjær 
 
Formandens Beretning: 
  Den 6.marts - dvs om en måned - fylder vi så 22 år i Herskind Folkekøkken. Som 
initiativtager og formand gennem alle årene må jeg sige, at min drøm er blevet ud-
levet, og det skyldes - til forskel fra hvad der er gældende i mange andre foreninger 
– at vi har været heldige af have en trofast bestyrelse gennem alle årene. Og ikke 
mindst nogle positive, tålmodige og dejlige mennesker - jer - som gerne vil deltage i 
fællesskabet i vores lille by. 
  Vi har ikke haft regulære ventelister, og hvad enten det nu skyldes tilfældigheder -
eller pr-mandens dygtighed, så har vi gennem årene klaret os uden større problemer 
med faldende medlemstal.  
   Hvad med fremtiden? Personligt har jeg den opfattelse, at Herskind er ved at nær-
me sig en størrelse, hvor det ikke længere er muligt at kende alle, der bor i byen. 
Man oplever oftere at møde folk i Brugsen, som man ikke kender, og jeg tror ikke, 
det skyldes en øget mængde af udenbys kunder eller nye strøgkunder på Langelinie. 
  Hvad kan/skal Herskind Folkekøkken så gøre ved det? - Ja, jeg kan jo starte med 
at fortælle, hvad vi i forvejen gør. 
 Sammen med de øvrige foreninger i byen har vi siden starten af 2006 budt nye bor-
gere velkommen til byen, og den aktivitet har vi kun haft positive tilbagemeldinger 
på. Og derfor fortsætter vi med det. Sidste år havde vi en ekstraordinær tilflytning.  
  Vi enedes derfor om at afvikle en fælles tilflytterfest med integrationsmedister her 
i Forsamlingshuset. Nytilflyttede og deres naboer var inviteret med. 83 tog imod 
tilbuddet og fredag den 23.1.2008 blev den afviklet. Det blev en forrygende god 
aften. Jeg tror, det er længe siden, at vi har fået så megen positiv presseomtale af 
byen og dens foreninger. Regnskabet for aftenen er gjort op, og det hele kostede 
290 kr. pr forening. 
  Men det er ikke nok at holde en fest. Vi – dvs du og jeg - kan hver dag selv gøre 
noget for at Herskind forbliver et rart sted at bo. Og det behøver ikke at være så 
indviklet. Vi ved fra vores Nordpolsprojekt, at noget af de, som tilflyttere bemærker 
som positivt, er, at man hilser på dem, man møder på vejen. 
  Tænk på det næste gang du møder en på vejen. Bare en så simpel ting som at hilse 
på folk og ikke bare se til siden eller slå blikket ned, er med til at skabe trivsel!   
  Det er ganske nemt og gratis, men jeg er sikker på, at det gi’r bonus på lang sigt. 
Jeg føler mig også overbevist om, at I - på et eller andet tidspunkt - vil få et nik eller 
et venligt smil tilbage. Og så er en positiv cirkel sat i gang. 
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Herskind Folkekøkken 
 
  Landsbyrådet regner med i år at genoptage traditionen med en fælles forårsfest på 
skolen for alle foreninger i sognet. Det bliver i år fredag den 4. april, og vi håber, at 
I alle vil deltage. Jeg vil foreslå, at vi beslutter, at flytte fællesspisningen til skolen 
den aften - så det bliver en del af festlighederne. Så får vi ikke fællesspisning 2 dage 
i træk. – Det kan jo også blive lidt for meget med sammenrend hver aften! 
  For de - som ikke tidligere har deltaget i det, der tidligere hed kulturcentrets fød-
selsdagsfest - kan jeg oplyse, at der bliver aktiviteter for alle aldersgrupper. Der bli-
ver lejlighed til at hilse på - og høre om - alle foreninger og deres aktiviteter og tid 
til snak med øvrige beboere, hyggeligt samvær m.v.  
   Programmet er ikke fastsat endnu, men hold øje med Herskindsigt. Det kan iøv-
rigt anbefales at følge med på Herskindsigts hjemmeside: www.Herskindsigt.dk, 
hvor man løbende kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i Skivholme sogn. 
Hjemmesiden er i øjeblikket ved at blive optimeret og fornyet. Hans Gravsholt er 
webmaster og er på pletten med de seneste nyheder noget før, det kommer i avisen.  
  Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb og bede dem om 
at rejse sig, så man kan se, hvem de er.                                     Mogens Grejsen 

Spørgsmål: Vil der fremover årligt blive en afholdt en integrationsfest som 
den netop afviklede? 
Svar: Måske. Ikke afgjort nu. I 2007 var der 30 tilflytterfamilier! 
 
Regnskab: 
Kassereren gennemgik regnskab og menuer for de afholdte spisninger. 
Kontingent for 2007 var sat op med 5 kr. i forhold til foregående år.  
Fint regnskab og godt overskud. 
 
Revisor:  
Nyvalgt: Hans Gravsholt. 
 
Depositum og kontingent for kommende år:  
Uændret. Voksne 45 kr. / Børn 15 kr. (8-12 år) 
 
Datoændring: 
Næste fællesspisning er på Herskindskolen fredag d. 4. april 2008  
på Landsby-dagen. Herskind Folkekøkken står for fællesspisningen. 
Pris for mad og underholdning er som ovenstående. 
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Herskind Folkekøkken Madhold 2008-2009 
 
OBS!!! Fredag d.4. april 2008: Spisningen foregår på Herskindskolen 

 Madformand Mogens Grejsen 8695 4345 Bestyrelsen m.fl. 
 

Mandag d.5.maj 2008: Madformand Niels Anton Sørensen 8695 4519. 
Jesper Bøgh, Iben Samsing, Hanne Arberg, Kasper Arberg, Mathilde 
Svanhede, Hertha: Per Clauson-Kaas, Heino K., Lars K.  
 

OBS!!!Torsdag d.5. juni 2008: Spisningen foregår på legepladsen. 
Madformand Rikke Teglbjærg 8754 6000. Margit Thygesen, Tonni Hansen, 
Ove Nielsen, Dorte Holsting, Lasse Brender, Andreas Nielsen, 
Hertha: Per Clauson-Kaas, Stine T., Bente L-H. 
 

Fredag d.5.september 2008: Madformand Irene Rasmussen 8694 9930 
Sysser Mau, Jesper Svanhede, Jan Brender, Mai Brender. 
Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
 

Søndag 05. oktober 2008: Madformand Dorte Fisker 8695 4267 
Preben Hansen, Hans Christian Sørensen, Hans Jørgen Johansen, 
Inge Lorenzen, Morten Nielsen. 
 

Onsdag 05. november 2008: Madformand Louis Gundelach 8617 2806 
Svend Andreasen, Pia Vaarmark, Kirsten Sørensen, Cecilie Gundelach, 
Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
 

Fredag 05. december 2008: Madformand Mette Bøgh 8696 5836 
Thomas Frøkjær, Ivy Stein, Rolf Sandmark, Anne Marie Elbech, 
Nanna Bøgh, Marie Frøkjær. Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
 

Mandag 05. januar 2009: Madformand Birte Balle 8695 4468 
Freddi Weiling, Hanne Falk, Steen Teglbjærg, Marie Søgaard, 
Liv Gundelach, Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
 

Torsdag 05. februar 2009: Madformand Claus Arberg 8694 2856 
Bo Sjøgaard, Bente Fredsted, Lis Weiling, 
Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
 

Torsdag 05. marts 2009: Madformand Nils Jørgen Nielsen 8695 4462 
Lillian Andreasen, Christina Ladefoged, Søren Stein, Jens Nielsen, 
Hertha: Per Clauson-Kaas, + 2 beboere. 
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Skivholme Forsamlingshus, Borumvej 2 

Fastelavnssoldaterne: I år var der hele 24. De kom rundt til hele Skivholme, 
flot klædte i den traditionelle uniform med faner i front og klovn i midte, 
sang og inviterede til festen i Forsamlingshuset. Tak for arrangementet.  
Generalforsamling: Lørdag d.23.febr.16 voksne og 4 børn til fællesspisning.  
20 medlemmer til generalforsamlingen. Formandsberetning blev godkendt. 
Regnskabet blev godkendt, økonomien er god. Det nye varmeanlæg har givet 
et godt indeklima i huset. Der er isoleret under gulv i sal og skænkestue. 
Loftsrummet på 1.sal er ryddet. Det skal isoleres i gulv og mod tag. Kontin-
gent for 2008 er uændret 150 kr./medlem én gang årligt i maj måned.  
Tak til Eskild Kirkegaard for arbejdet i bestyrelsen og velkommen til Louise 
Green.   
 Landsbyrådet for Herskind–Skivholme holder en varm line til Skander-
borg kommune. Læs andet sted i bladet. Der orienteres også om Cykelsti-
gruppens arbejde.  

Vårfest.  
Lørdag d. 29. marts.  kl. 19. 

Medbring selv mad til fælles Kæmpe Buffèt 
Musikalsk underholdning af Torben Wahlstrøm 

Han spiller guitar og synger – flest egne sange. 
Bestyrelsen kommer rundt med invitation og tilmelding. 

Kommende arrangementer: 
Arbejdsdage ved forsamlingshuset bliver annonceret løbende. Alle er vel-
komne til at tage del i vedligeholdelse af huset. 
Sct. Hans aften: Mandag d.23.juni vil bestyrelsen varme grillen op til kl.18. 
"Man" medbringer selv det, som skal på grillen og tilbehør. Bålet tænder vi 
ved 19.30 tiden. 
Grill- aftener  et par gange i løbet af sommeren. 
Høstfest er lørdag d. 5. oktober 
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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Herskind Dilettanterne 
 
Nyt fra Herskind Dilettantforening. 
 
Intet nyt er godt nyt…… lyder det gamle ordsprog. Således 
også fra Herskind dilettanterne. Foråret er vores lavsæson. 
Dog har vi siden sidst afholdt vores traditionelle efterfest.  
En tradition hvor vi - efter et hektisk efterår - mødes til  
en herlig aften første lørdag i feb. Årets tema var nostalgi… 
hvilket både kunne ses, smages og høres.  
 
Dette kan DU også blive en del af, ved at blive medlem i 
foreningen. Vi har altid brug for nye ansigter og lyst til  
nye medlemmer i foreningen.  
 
D.28.maj har vi vores årlige generalforsamling. Et spændende 
punkt på dette års generalforsamling vil være, hvorvidt vi 
eventuelt skal flytte vores sæson og dermed forestilling fra 
efteråret til foråret. Har du som læser en mening om dette, 
vil vi rigtig gerne høre fra dig. 
 
Foråret er på vej, og påsken ligger lige om hjørnet - nyd den 
lyse tid. 
 
På vegne af Herskind Dilettantforening. 

Trine Holten Frengler 
  

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

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 i såvel april – maj, juni samt 
hen over sommeren. Hvorfor ikke holde festen lokalt? – spar taxaen og køb 
selv vinen. Lav en fest efter dine behov – måske anderledes? 
 

NYT: Forsamlingshuset har indkøbt 5 barborde, som bl.a. kan anvendes til 
velkomstdrink. Der er endvidere købt hvide porcelænsskåle i forskellige 
former og faconer. Maden ser anderledes festlig og indbydende ud, når den 
anrettes i disse skåle. 
Der er ligeledes købt vinkarafler, så hvis du køber den lettere transportable 
vin i 3 l. bokse, kan vinen herefter serveres i karaflerne.  
De udslidte termokander er skiftet ud til nye i bedre brugervenlig kvalitet. 
Har du forslag til, hvad der mangler i køkkenet til at gøre festen mere kreativ 
– så giv venligst bestyrelsen besked. 
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Herskind Forsamlingshus 
Kontingent: Alle medlemmer har i januar modtaget et giro-indbetalingskort, 
til fornyelse af kontingent for 2008.  
Bestyrelsen siger tak til alle dem, som allerede nu har indbetalt kontingent 
og håber, de sidste snart får betalt. Er dit girokort forsvundet, kan du få et 
nyt ved at kontakte formanden eller kassereren. 
For dit kontingent får du følgende: 

- du bliver medejer af forsamlingshuset, har medindflydelse, men ingen 
økonomisk risiko eller forpligtelse. 

Ønsker du medlemskab?  - Hvis ja, så giv én fra bestyrelsen et praj! 
 

Generalforsamlingen d. 7. februar: Der var et fint fremmøde, hvilket 
betød, at vi fik en rigtig god dialog om fremtiden for forsamlingshuset. Der 
var endvidere fra en herskindborger indkommet et forslag, som bestyrelsen 
vil arbejde videre med. 
 

Konstituering: 
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 
2.        ”         Freddi Weiling 
Uden for bestyrelsen: 
Udlejer:     Kaj H. Kristensen          2063 4390 / 8695 4180 
Revisorer:  Peder Christensen  / Hans Gravsholt 
Revisorsuppleant:  Jørgen Gaarskjær  
 

Siden sidst: 
Juletræsfesten d. 2. søndag i december blev som altid en hyggelig eftermiddag, 
dette takket være julehygge”tanterne” Pia, Iben og Hanne. Traditionen tro slut-
tede eftermiddagen med luciaoptog, som 7. kl. stod for med Eva Bach som 
hjælper.  En STOR tak skal herigennem lyde til Jer alle. 

På bestyrelsens vegne Anna Marg. Kristensen  
PS: Quinde-aftenen blev afviklet med over 60 deltagere. Humøret var højt, 
og maden var god, Der var fine udstillinger og udlodning af flere præmier. 
Se billede på forrige side og nederste billede på bageste side.
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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: Morten Lander Spring, Mosevej 2 8613 6030 
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 2335 2641 

31. årgang nr. 117   Marts 2008   
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GENERALFORSAMLING 2008  

Bestyrelsens beretning 
 

En beretning er det samme som en fortælling eller en rapport. Og det er i 
virkeligheden det, der sker på vores generalforsamling: Bestyrelsen aflægger 
rapport over det forgangne år, såvel på handlinger, som på kroner. 
 

Erfaringen viser, at det er godt at have nogle faste rammer at arbejde ud fra. 
Således også i Herskind Boldklub, så vi lagde ud med at blive enige om 
målsætningen for år 2007. 
 

Uden at prale med en total opfyldelse, kan vi roligt sige, at de vigtigste og 
største punkter er bearbejdet, udført og/eller igangsat: 

• arbejde for etablering af hel hal 
• fokus på ungdom (badminton, fodbold, håndbold, gymnastik) 
• flytning af alarm væk fra indgangsarealet 
• mængderabatter på kontingenter for børn 
• generationsskifte i bestyrelsen 
• sikkerhed for gennemførelse af pædofili-rutinen. 

Noget går igen rutinemæssigt år efter år, nye tiltag kommer ind og meget 
skal revurderes konstant. 
 

Et af de punkter, som endnu ikke er løst, handler om dagligdagen i vores 
klubhus. Det er bestyrelsens og mange andres ønske, at klubhuset skal be-
mandes med en kantinefunktion, når der er aktiviteter i hal og på boldbaner. 
Behovet er nok størst i udendørssæsonen, da de fleste indendørsaktiviteter 
kan klare sig selv. Men det strander hele tiden på at skaffe frivillige til 
bemanding i en fast rutine, man kan regne med. 
 

Rygeforbud har selvfølgelig også haft en plads på bestyrelsesmøderne i 
årets forløb. Det har hele tiden været forbudt at ryge i hal og omklædnings-
rum, mens rygepolitikken i klublokalet har været, at de enkelte grupper selv 
måtte blive enige om at ryge eller lade være, bare der ikke var børn og unge 
til stede. Nu er rygeforbudet totalt i alle rum, der må kun ryges uden for 
klubhus/hal – dog ikke i skoletiden. Der er bestilt udendørs askebægre til 
opsætning på muren udenfor, så vi undgår aske og skod rundt om huset. 
 

I det hele taget kan det være svært at holde orden og justits i klubhus, hal 
og omklædningsrum. Øl, sodavand o.s.v. må ikke indtages i omklædnings-
rummene, alligevel flyder det tit med flasker og dåser, og det er selvfølgelig 
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ikke acceptabelt. Vi kan kun appellere til, at alle regler overholdes, og at alle 
rydder det på plads, de selv har taget frem. 
 

Hallen er for lille – ingen tvivl om det. Vi kan sagtens udfylde en hel hal. 
Derfor har vi også taget hul på arbejdet med at kæmpe for, at det bliver en 
realitet inden for nær fremtid. Det er vores pligt og det er en del af vores 
værdigrundlag at sikre, at alle får mulighed for fysiske udfoldelser i det 
omfang, de efterspørges. Og mange har måttet gå forgæves, fordi hallen er 
totalt besat i hele sæsonen. 
 

Som det fremgår af regnskabet, har vi – helt efter planen – investeret en del 
i 2007. Heldigvis til gavn for mange, såvel børn og unge, men også lidt 
ældre, og især på indendørsområdet. Skolen er godt nok træt af banderne, 
men det hører nu engang en hal til. Og når vi snakker om det på koordine-
ringsmøder med skolen, påstår vi stædigt: Uden vores indsats havde der ikke 
været en hal! Så vi må også have lov at bestemme, og vi får sandelig også 
lov at betale. 
 

I sommeren 2007 blev der også igangsat et arbejde med anlæg af nye petan-
quebaner til afløsning af de 3 eksisterende. Det giver forhåbentlig nye og 
bedre muligheder for et tættere og mere nærværende miljø, når der spilles 
mandag aften sæsonen igennem. 
 

Også i 2007 blev der sommerfest, selv om der gik mange rygter om, at den 
var droppet. Nye kræfter kom til, og vi håber meget på, at de og flere andre 
tager udfordringen op i år. Evaluerings- og opstartsmøde er planlagt, og gode 
idéer modtages gerne. 
 

Sidste år vedtog generalforsamlingen en vedtægtsændring, som gav 
mulighed for yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Dem har vi endnu ikke 
fundet – og vi har ellers arbejdet hårdt på det og på at skabe mulighed for et 
glidende generationsskifte i bestyrelsen. Jo flere arbejdet fordeles på, jo 
mindre tynger det den enkelte. Vi har været ude i opsøgende aktiviteter, men 
desværre uden de store mængder af forhåndstilsagn. 
 

Alligevel tror vi på, at det i dag lykkes os at få valgt en bredt sammensat og 
handlekraftig bestyrelse, som ved hjælp af udvalg og uddelegering af årets 
opgaver kan sikre en fremtid for vores gode og velfunderede, lokale 
boldklub. Vi vil bevare skolen, brugsen, forsamlingshusene o.s.v. – men så 
sandelig også Herskind Boldklub. 

1.2.2008 / Inge Houg Jakobsen 
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Regnskab 2007 
     Resultatopgørelse 

 2007 2006 
Kontingentindtægter 81.444 82.890 
Aktivitetstilskud kommunen 51.973 52.989 
Sportsintægter i alt 133.417 135.879 
   
Sportsomkostninger 85.710 90.144 
Sportens resultat i alt 47.707 45.735 
Sommerfest 86 10.769 
Overskud kiosk 11.442 7.162 
Overskud skilte i hal 107.937 0 
Sponsorindtægter i øvrigt 10.000 6.213 
Intægter i alt 177.172 69.879 
   
Køb af bander og air-track 104.277 0 
Telefon 1.989 1.932 
Telefongodtgørelse bestyrelse 7.500 10.000 
Annoncer 1.602 2.650 
Porto og kontorhold 2.409 3.101 
Forsikringer 7.585 5.283 
Kontingenter 3.926 2.071 
Herskindsigt 1.350 1.450 
Arrangementer 5.969 0 
Gaver 544 1.370 
Driftsudgifter 11.482 3.198 
Renter -3.380 -1.251 
Omkostninger i alt 145.253 29.804 
   
Årets resultat 31.919 40.075 
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   Balance 
Ultimo 2007 2006 

Aktiver   
Kassebeholdning 43 231 
Bankindestående 181.618 232.351 
FC Langelinie 38.816 41.643 

Aktiver i alt 220.477 274.225 
Passiver   
Egenkapital primo 188.558 148.483 
Årets resultat 31.919 40.075 

Egenkapital ultimo 220477 188.558 
Skyldige omkostninger 0 1.667 
Forudbetalte sponsorbidrag 0 84.000 

Gæld i alt 0 85.667 
Passiver i alt 220.477 274.225 

Badminton 
   Badmintonsæsonen nærmer sig sin afslutning. I denne sæson har interessen for 
motionsholdet om mandagen (18-21) været stigende, og der har været større efter-
spørgsel på leje af badmintonbaner, end vi har kunnet udbyde. Endvidere har det 
været muligt at øge tilbudet for de ivrige badmintonbørn i Herskind og omegn. 
Trænerne, Daniel og Jakob, har på flot vis stået for træningen af de 2 tirsdagshold. 
   Alt ialt har badmintonafdelingen udviklet sig positivt gennem sæsonen. For at 
badmintonafdelingen kan fortsætte sin positive udvikling i de kommende sæsoner, 
er der gjort et ihærdigt stykke arbejde for at finde flere "hænder" til at løfte de 
stigende udfordringer.  
...Og der er faktisk fundet flere hænder, så opgaverne i afdelingen er blevet fordelt 
mellem flere personer. Badmintonafdelingen er dog p.t. uden formand. Ærgerligt, 
idet denne funktion er essentiel for at kunne videreføre den gode udvikling. 
   At være formand i badmintonafdelingen kræver blot en person, der har interesse 
for badminton og villig til at bruge ca. 25 timer årligt på at: 
1. Skaffe trænere til ungdomsholdene, lave aftaler med disse. 
2. Være samarbejds-bindeledet til bestyrelsen og øvrige opgaveløsere i afdelingen. 
3. Have overblik over medlemmer og hold (tilmelding, etc.) 
4. Skrive indlæg til Herskindsigt. 

Morten Lander Spring, badminton.
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Planer for 2008  
Det fremgår af bestyrelsens beretning, hvordan 2007 har forløbet, og af regn-
skabet fremgår det, at der er en sund økonomi og en pæn formue i forenin-
gen. 
 

Vi har fået startet op i regi af den nye bestyrelse og har allerede på nuværen-
de tidspunkt afholdt 2 møder, hvoraf det ene har været konstitueringen af 
den nye bestyrelse. Arbejdstøjet er taget på, og vi har bestemt os for, hvad vi 
vil arbejde med i 2008.  
Af ”gamle” sager, som skal videreføres, er en stadig fokusering på ungdoms-
afdelingerne og specielt badminton, håndbold og gymnastik. Vi agter også at 
nedsætte et ungdomsudvalg. Vi skal fortsat have styr på pædofil-rutinerne.  
Vi håber også arbejdet for en hel hal kommer rigtigt i gang i årets løb – bol-
den har vi givet op! Vi overvejer også hvilke nye idrætsgrene, vi skal have 
startet op i HB regi. Sidstnævnte er kun på undersøgelsesstadiet. 
 

Vi har en aktiv idrætsforening, og vi har haft en rigtig god formand i Inge 
igennem de seneste 10 år. Inge fortsætter som afdelingsformand for gym-
nastik og har stadig en finger med i spillet. 
Når dette nummer udkommer, er det en gammel nyhed: Men der skal allige-
vel lyde en hjertelig lykønskning fra den nye bestyrelse til Inge i anledning 
af, at hun modtager årets idrætslederpris i Skanderborg Kommune. 
 

Prisen bliver givet til en person, der har haft lang tids virke i idrætsforenings-
livet, har udvist stort engagement og er en god repræsentant generelt. Det har 
Inge været.    Prisen bliver overdraget Inge den 26. april 2008 kl.10 i 
Kulturhuset, Skanderborg. 
 

Alt i alt ser fremtiden spændende ud. Vi har en aktiv idrætsforening, vi har 
en god økonomi, vi har en stærk ny bestyrelse (efter vores egen 
bedømmelse!!), så det eneste, vi mangler, er DIG. 
 

Vi har mange, der hjælper allerede nu – og en stor TAK til jer, men vi mang-
ler frivillige til hjælp - dels i bestyrelsen og dels som afdelingsformand og  
dels til det ungdomsudvalg, vi ønsker at nedsætte – så når vi kommer og 
beder om hjælp – så prøv at skabe tid og engagement til at indgå som 
hjælper i det frivillige arbejde i Herskind Boldklub. 

Fortsat held med sporten Gunnar Hansen 
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GYMNASTIK 
   Lørdag den 15. marts 2008 kl. 14.00 inviterer gymnastikafdelingen til 
”Forårsgymnastik” eftermiddag i Herskindhallen. Her viser alle hold et 
udsnit af, hvad vi har beskæftiget os med i sæsonens forløb. Vi kalder det 
derfor ikke en opvisning, men en fremvisning, hvor alle er velkomne til at 
komme at se på og måske få lyst til at være med næste sæson. 
   Vi starter kl.14 med fælles indmarch. Så går det ellers efter tur med de for-
skellige hold, begyndende med Forældre/barn gymnastik, dernæst Hip-hop 
dans, Spring 1 og Spring 2 og til sidst voksen M/K Aerobic. 
  Kl.ca.15.30 er der kaffe/sodavand og kage til alle, og der er mulighed for at 
prøve en tur på airtracken. Vi håber, det bliver en hyggelig eftermiddag som 
afrunding af denne sæson og dermed en god indledning til påskeferien. 
  Flere af holdene fortsætter træningen efter påske, og de enkelte instruktører 
giver besked om sæsonslut. 

PRÆMIEWHIST 
   Med foråret kommer også sæsonslut for denne indendørsaktivitet. Sidste 
spillerunde – og dermed afslutning – er skærtorsdag d.20.marts 2008 kl.19. 

Inge Houg Jakobsen 

Sommerfest 2008.  
Selvfølgelig skal vi have en sommerfest i Herskind i 2008, men festudvalget 
(pt. 2 personer) hverken vil eller ikke mindst KAN afvikle sommerfesten 
alene. Derfor holdes der indledende sommerfest møde: 

Torsdag d. 3/4 kl. 19.00 i Herskindhallen 
   Der er brug for alle, så mød op! Også selv om du ikke ved, hvad du kan 
hjælpe med eller hvor meget. Opgaverne bliver mindre, jo flere vi er. 
   Det kan være alt, fra en plads i festudvalget, en bartjans, praktisk hjælp til 
et arrangement osv.  
   Vi håber, at borgere i Herskind og omegn vil bakke op om denne hygge-
lige og traditionsrige sommerfest. Ikke kun med selve planlægningen og 
afviklingen. I høj grad skal der også bakkes op om sommerfesten ved at 
komme til de planlagte arrangementer. 

Glæder os til se dig/jer………………….. 
Venlig hilsen Sommerfestudvalget 
Mette Aggerholm Andersen. Tlf. 8695 4204 
Pia Brandt.      Tlf. 8695 4646  
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OLD BOYS fodbold   
    Når dette læses er der kun godt og vel 2 uger, til det bliver sommertid. 
Det betyder, at vi snart kan spille på græs og uden lys. Det betyder også, at 
sportspladsen igen fyldes med glade barnestemmer, old boys, der kloger sig, 
og selv Methusalemserne får gang i de gamle stive knogler med en gang 
petanque. Herligt. 
   Vintertræningen er forløbet godt. Der har stort set hver gang været mellem 
10 og 14 både mandag og onsdag. Vi har besluttet i år at droppe 7-mands 
holdet på trods af holdets fine placering sidste år. Årsagerne er, at der var 
flere, som spillede på begge hold, samt at idéen med at træne søndag aften 
ikke blev den store succes. Der kom ganske enkelt for få. 
   Vi har tilmeldt et hold i DGI´s turnering i Silkeborg-området. Et hold, 
hvor aldersgrænsen er fra 40 år og opefter. Turnringen forventes at starte 
midt i april. Kampdag forventes i år at blive mandag, hvorefter der er træ-
ning onsdag. Det sidste er ikke helt klarlagt, men i løbet af kort tid kan der 
fås endelig besked ved de to holdledere Ole Fenger Lassen tlf. 8611 9913 
eller Per Henriksen tlf. 8695 4505.   Vi ses. Bjarne 
 

HB Serie 5 
  Sæsonen 2008 begyndte lørdag den 2. feb. med en let gang træning og præsenta-
tion af årets målsætning om at rykke op i serie 4. Fremmødet var rigtig flot og er 
kun blevet bedre for hver træning. I skrivende stund har der været mellem 17 og 20 
spillere til hver udendørs træning, så truppens bredde er noget større end tidligere år 
Dette er super positivt og giver øget konkurrence om de eftertragtede 11 startpladser 
på banen. Derudover har vi til denne sæson fået helt nyt spillersæt takket være 2 
lokale sponsorer, Herskind Boldklub og fodboldformanden Poul Fox. Vi er rigtig 
glade for det nye sæt, og ser frem til at vise det frem til vores trofaste tilskuere. 
 
Forårets træningsturnering i serie 5 (3K), Herrer tt11 (Pulje 49): 
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Vi håber på talstærk opbakning til vores 3 træningskampe (især de 2 på Klank), så 
vi kommer godt fra start med forårets kampe, og gejsten på holdet kommer i top. 
Forårsturneringen er endnu ikke fastlagt, men vil kunne følges på www.jbu.dk, og 
på plakaterne ved OK tanken (mere info længere nede herom). 
   Sidst i marts skal holdet på træningslejr, hvor formålet er at styrke både formen 
og fællesskabet. Turen, som varer en hel weekend, byder bl.a. på Nordeuropas hår-
deste forhindringsbane og det nye fænomen fodboldgolf. Truppen skal derudover 
igennem en masse fysiske og mentale udfordringer, som skal styrke gruppen såvel 
som den enkelte. Derudover vil træningslejren falde sammen med træningsturne-
ringens sidste kamp d.29.3. på Klank, så der vil også blive spillet seriøst fodbold,  
og det forhåbentlige gode resultat vil også blive fejret på behørig vis. 
NYT   NYT   NYT 
I år byder vi 2 nye tiltag velkommen som skal skabe større interesse omkring 
Herskind Boldklubs senior fodboldhold: 
Målaktier: 
Som noget helt nyt prøver vi i år at tilbyde mål-aktier, som den medfølgende 
mål-aktie indbydelse viser. Mål-aktier er for alle interesserede og gør det kun 
ekstra spændende at følge med i forårets kampe både som tilskuer, spiller 
eller blot lokal interesseret.  
Mål-aktier er et velkendt fænomen i mange lokale klubber landet over, og vi 
håber derfor også på stor tilslutning og opbakning her i Herskind og omegn. 
Se mere omkring mål-aktier, regler, pris og de lækre præmier på den medføl-
gende mål-aktie indbydelse.  
Har du ikke fået en mål-aktie indbydelse, så kan den afhentes ved kassen i 
DagliBrugsen Herskind. 
Plakater ved OK tanken: 
Ved hver hjemmekamp bliver der en uge forinden sat 2 stk. plakater op ved 
OK tanken i Herskind, så de kan ses fra Langelinie i begge retninger. 
Plakaterne viser, hvornår næste hjemmekamp spilles, relevant info, hvem 
den sidste vinder var i målaktiespillet og kampsponsoren. 
Kampsponsoren dækker omkostningerne til plakaterne og får derved sit logo 
op ved Langelinie en hel uge. Er du interesseret i at blive kampsponsor så 
kontakt Morten Rasmussen på 6067 8821. 
Til sidst vil jeg bare lige takke for god opbakning til årets fodboldsæson! 

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

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

Forårs-sæsonen 
Så har vi forårs-sæsonen på plads. Info om hold, trænere, træningstider, 
etc. findes på hjemmesiden www.fclangelinie.dk. 
  Støt op omkring hjemmekampene, spilletider findes på JBUs hjemmeside 
(er ikke helt klar fra JBU endnu). Se hvordan på klubbens hjemmeside. 
Træner 
Vi mangler en træner til vores Poder U5/U6 (under 5/6 år). Vi søger forældre 
eller ældre søskende, der kunne tænke sig at "lege" lidt fodbold med de små 
drenge/piger. 
Fodbold weekend 2008 
FC Langelinie afholder fodbold-weekend den 21.-22. juni 2008. STORT 
kryds i kalenderen! 

Mvh. Steen Hansen, FCL 

HERSKINDHALLEN  SÆSON 2007/2008 
Håndbold: Mandag  17-18 Årgang 95-97 
Gymnastik: Tirsdag   16-17 Forældre/barn 
 Onsdag   16-17 Spring 
                 17-18 Øvede 
 Torsdag   17-18 Hip-Hop Dans 5-10 år 
                 19-20 Gymnastik – Voksne M/K  
 Tirsdag    19-2030 Aerobic M/K 
 Lørdag    10-12 Åben idræt for familier 
Badminton: Mandag   18-21 Senior, Old Boys, Veteran 
   fællestræning for alle 
 Tirsdag    17-18 Ungdom – begyndere 
 Tirsdag    18-19 Øvede 
Fodbold: Onsdag    20-22 Old Boys – indefodbold 
 Torsdag   20-22 Senior – indefodbold 
Ledige timer udlejes til badminton – lørdag eftermiddag forbeholdt turneringskampe.  

Se også Herskindsigt dec. 2006 side 34, hvor sponsorudvalget vises. 
På www.fclangelinie.dk er en oversigt over træningstider i Hestehaveskolens hal. 
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Byporte 

  Til konkurrencen om udformning af byporte indkom 3 hver for sig fine for-
slag. Landsbyrådet har besluttet at forslagsstillerne, Eja Lund, Anna Margr. 
Kristensen og Karen Pedersen, hver får en kurv fra Specialité som tak for for-
slagene. Vores formål med byporte ved indkørslen til både Herskind og Skiv-
holme er dels trafikdæmpning og dels en æstetisk markering. At lave en by-
port er omgivet af et omfattende regelsæt, som skal tilgodeses. Derfor er det 
nødvendigt at arbejde videre med forslagene, og vi har derfor bedt de tre for-
slagsstillere om at arbejde videre med forslag til byporte. Er du interesseret 
er du sikkert også velkommen i gruppen! 

Cykelsti til Skivholme 
  Et af landsbyrådets fokuspunkter er trafiksikkerhed. Vi koncentrerer indsat-
sen om 2 punkter: Cykelsti til Skivholme og sikker krydsning af Langelinie. 
Vi er løbende i kontakt med kommunen angående muligheden for at få afsat 
midler til en cykelsti til Skivholme og vil på sigt tage fat på at sikre passagen 
af Langelinie. 
   I forbindelse med Landsbydagen d.4.april vil vi arrangere en happening på 
strækningen mellem Herskind og Skivholme ved med flag - lavet af skole-
børnene - sat i vejkanten at vise, hvor vi gerne vil have den kommende sti.  
Vi opfordrer alle i området om at bakke op - ved at deltage!! 

Trafiksikkerhedsvurdering 
   Skanderborg kommune gennemfører fra uge 9 -12 en ”utryghedsundersø-
gelse”. Alle skolebørnene har fået et login med brugernavn og kode, så de 
kan markere, hvor på deres skolevej de føler sig utrygge. Vi beder jer forhol-
de jer til skolevejen, når børnene går eller cykler i skole, eftersom børnene 
sikkert ikke er utrygge på bilens bagsæde. De ældste elever foretager under-
søgelsen i skoletiden, de yngste elever skal foretage den hjemme.  
   Undersøgelsen er en brik i kommunens prioritering af fremtidige midler til 
trafiksikring. Sørg for at jeres børn deltager i undersøgelsen!!!  
   Hvis vi vil tilgodeses heroppe, er det efter vores opfattelse vigtigt med så 
mange tilbagemeldinger som muligt. 
  Alle andre har (i den efterfølgende periode) også mulighed for at ytre sig om, 
hvor de føler sig utrygge i trafikken, og her anbefaler vi, at I går på kommu-
nens hjemmeside www.skanderborg.dk og giver jeres besyv med! 

Udviklings- og planstrategi 
   Kommunen har udsendt ”Forslag til udviklings- og planstrategi for Skan-
derborg kommune 2007-2030”. Den er i høring, og vi har d.6.marts afholdt 
et borgermøde for alle interesserede for at samle områdets tilbagemeldinger. 
Dette er sket, og mødets konklusioner er afsendt til kommunen. 
   Senere i foråret bliver der lavet en konkret udviklingsplan for hver enkelt 
by i kommunen, hvor det bliver muligt at fastlægge mere detaljerede forslag 
vedrørende vores område.           Hanne Arberg 
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Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne 
 

Allerførst skal der også herfra lyde et stort TIL LYKKE til Inge og Mogens! 
 
I Sognegården har der været afholdt nogle fine, velbesøgte arrangementer: 
Hyggelig nytårsfest, foredrag, gospel work-shop og kirkehøjskole. I disse 
samarbejdstider er det dejligt at se, at der kommer folk fra hele  området.   
Vi var ikke mindre end 42 sangglade mennesker til gospel med en alders-
spredning fra 14 til 74 år! 
  I den kommende tid bliver der ikke så mange tilbud herfra. De store høj-
tider – påske og pinse – står jo for døren, og der er også konfirmationer. 
  Noget er der dog: Torsdag d.27.marts kl.1930 får vi i Sognegården besøg 
af sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers, som vil fortælle om 
Jakob Knudsen. Han har bl.a. skrevet to kendte salmer; morgensalmen:  
”Se nu stiger solen …” og aftensalmen: ”Tunge, mørke natteskyer ..! 
 
Graver ved Skivholme Kirke, Thorsø, har valgt at gå på pension fra 1.april.  
I den tid, Thorsø har været her, har kirkegården været særdeles velholdt, og 
rigtig mange har glædet sig over det og også over den fine pyntning af kir-
ken til højtider og fester. Umiddelbart efter gudstjenesten søndag d.30.marts 
bliver der lejlighed til at sige farvel og tak til ham. Det vil ske ved en lille 
sammenkomst i Sognegården. 
 
Kirketur: Sandsynligvis bliver der en tur til Mariager Kirke og til saltcentret 
søndag d.25.maj.  
Hold som altid øje med Kirkebladet og Galten Folkeblad. 
 

Valg til menighedsråd i november. 
Der arbejdes på at få de nuværende tre menighedsråd omdannet til et pasto-
ratsråd. Det er i høj grad de samme punkter, der er på dagsordenen i de tre 
råd, og en sammenlægning vil derfor forenkle arbejdet en del. Der har 
allerede været afholdt menighedsmøder i de tre sogne, og alle steder var der 
et klart JA til at få valgt et pastoratsråd. Der bliver derfor sendt en ansøg-
ning, og vi forventer svar i god tid inden valget. Det skal understreges, at 
sognene bliver ved med at bestå. 

  Eva Bach 
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Kirkesognene 
 
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.4.maj kl. 1030: 
Nanna Reiffenstein Bendixen, Udsigten 14, Sjelle 
Kenneth Juel Benndahl, Vibevænget 24, Herskind 
Oliver Mark Christensen, Skyttehusvej 8, Skivholme 
Raluka Blebea Bendix Christiansen, Borumvej 4, Skivholme 
Simone Rocatis Dupont, Rytterbakken 6, Sjelle 
Nick Dalby Eltved, Langelinie 66, Herskind 
Maiken Holten Frengler, Fuglevænget 31, Herskind 
Liv Lykkegård Hansen, Porskjærvej 16, Galten 
Mark Bundgaard Henriksen, Lærkevænget 36, Herskind 
Mia Jørgensen, Kirkevej 10, Skjørring 
Sofie Biering Krogh, Skyttehusvej 2 B, Skivholme 
Sanne Overgaard Larsen, Tunøvej 28, Skovby 
Tine Kaalund Madsen, Langelinie 61, Herskind 
Emil Muff Munk, Voldbyvej 72, Sjelle 
Amalie Julie Møller, Nattergalevej 27, Galten 
Kathrine Nielsen, Fuglevænget 15, Herskind 
Tim Nielsen, Gl. Skolevej 10, Sjelle 
Maria Pedersen, Rolighedsvej 9, Skovby 
Mette Egebæk Rosenlund, Ladingvej 7, Herskind 
Mikkel Boisen Schmidt, Saksen 1, Herskind Hede 
Toke Stein, Præstbrovej 65, Skovby 
Sarah Kirstine Schwaen Sørensen, Nordmarksvej 5, Sjelle 
Helle Slyngbom Taastrup, Hedevej 28, Herskind 
Nanna Rosine Thorsen, Skovbyparken 39, Skovby 
 
Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag den 27. april kl. 1030: 
Julie Weiling Albrektsen, Tinbækparken 51, Skovby 
Josefine Nordhejm Andersen, Ryvej 118, Høver 
Katrine Brixen, Vestre Skolevej 23, Skjørring 
Simon Thirstrup Hedegaard, Smedeskovvej 115, Skovby 
Thea Sejr From Hedegaard, Toftevej 22, Galten 
Nicklas Lionel Johanneson, Flensted Kirkevej 4, Låsby 
Peter Nørregaard Kjeldsen, Voldbyvej 73, Sjelle 
Mads Balslev Molberg, Kirkevej 15, Skjørring 
Mikkel Møller Morbech, Skjoldsbjergvej 4, Skjørring 
Rune Arthur Lyngholt Nielsen, Vestre Skolevej 10, Skjørring 
Martin Hasager Poulsen, Ladingvej 24, Skivholme 
Morten Høg Thomsen, Enebærvej 2 B, Stjær 
Solvej Boye Thomsen, Ringvejen 17, Skovby 
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KFUM-spejderne i Herskind 
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Spejderdepotet 
Efterlysning: brugte spejderuniformer i alle børnestørrelser. 

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

Lodseddelsalg 
  Spejderne har været rundt for at sælge lodsedler. En stor tak til jer 
alle, som har taget godt imod spejderne, og tak for jeres støtte i for-
bindelse med køb af lodsedlerne. 
  
 

Nyt fra bæverdammen 
    Efter en veloverstået juleferie er de friske bævere i gang igen. Årets 
første måneder har budt på aktiviteter både ude og inde. Bæverne har 
lavet fuglemad af fedt og vildtfuglfrø, været på løb og lavet bævertør-
klæderinge af cernit. Til fastelavn lavede vi indianertøj og holdt 
indianerfest med mad over bål. 
   I marts måned skal vi have nogle mærker på spejderskjorterne. Vi 
skal arbejde med mærkerne ”Jeg kan selv” og ”Natur”. Hensigten med 
disse mærker er, at bæverne lærer at gøre nogle ting selv, som de har 
brug for til spejder og i deres hverdag derhjemme, og at bæverne 
kommer ud i naturen og lærer om, hvad det er, de ser, hører og lugter. 
   Vi er i øjeblikket 12 bævere i Herskind. Har du lyst til at være med, 
og går du i 0. eller 1. klasse, så mød op ved spejderhytten torsdag kl. 
17–1830. 

Mange spejderhilsner fra bæverlederne Helle, Joanne, Bente og Henriette 
 
Kontaktperson: Helle Pedersen – tlf. 8695 4280 
   
  



 

 50

Nyt fra Ulveflokken 
”Det sjoveste ved spejder er, at man har et spejdernavn” (Signe) 
”Spejder er sjovt, fordi at vi laver bål” (Maria) 
”Det er sjovt at lave bål” (Liv) 
” Jeg synes det er sjovt at være ude i skoven og lave bål i den friske luft” (Amalie) 
  Som I kan se på nogle af spejdernes kommentarer, kan vi i ulveflokken 
godt lide at være ude.  
  I den kommende tid vil vi nyde, at det igen er lyst til vores møder. Vi arbej-
der i løbet af foråret videre med mærket ”lind”, som omfatter en mængde 
aktiviteter, så som at kende spor, kende træer og planter, kunne orientere sig 
på et kort, tænde og passe et bål, udsmykning af hytten og at kunne sit 
telefonnummer og klokken. 
  Margit og Karen tager ulvene med på en rigtig god lejr i Kristi himmel-
fartsferien, der foregår på Trevældecenteret ved Vinderup. Her kommer vi 
til at møde spejdere fra mange andre grupper. Der er planlagt sjove og spæn-
dende aktiviteter med ”Hedens folk” som tema.  
  Der er oprykning den 3.juni, hvor vi på sædvanlig festlig vis siger farvel til 
gamle ulve og goddag til nye. 

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 vore 
møder tirsdag kl.18-1930, lige som man har lov at komme som gæst, hvis man gerne vil 
prøve at være spejder. 

Gruppen. 
   Foråret står og småspirer uden for døren, og alle vi spejdere glæder os til at 
komme i gang med udendørsaktiviteterne. 
   Forår er også lig med forårsrengøring, og i år er ingen undtagelse. Lørdag 
den 3.maj smøger vi ærmerne op og har arbejdsdag på Trekanten. Vi har på 
arbejdssedlen rengøring af hytte og renovering af bålpladsen. Vi satser på at 
lave nogle effektive arbejdshold, som måske også er med på at give ét nap en 
aften ugen op til arbejdslørdagen.  
   Sommerlejren er i år i uge 28. Husk at få det plottet i kalenderen.  
Vi skal op til Fjordcenteret ved Randers. Se mere på hjemmesiden 
www.randers.ysmen.dk/fjordcentret.html 
   Vidste du for resten, at det kun koster 500 kr. om året at være spejder i 
Herskind gruppe. Kom og vær med! 
   Hvor skal mærkerne syes på??? 
På hjemmesiden http://www.spejdernet.dk/Foraeldre.aspx kan du under 
”Uniformen” se, hvor mærkerne, som man tager ved spejder, skal syes på. 

Forårshilsener fra Nels Jørgen. 
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Skanderborg afdeling      
 

   Der har i 2008 været afholdt én tur. Det var en ”Kyndelmissetur” i ”Skæg-
geskoven” nordøst for Knud Sø. Se billede fra turen på bagsiden. Der var 
godt tilslutning – over 70 personer. 
 

Bestyrelse: Se Herskindsigt dec.2007 side 43. Der er sket følgende ændringer: 
Navn Adresse Telefon         Mail 
Allan Lundfald Elværksvej 23, 8464 Galten 8694 6269 allan.lundfald@mail.dk  

Har ønsket at udtræde og i stedet være ad hoc-medlem. Ind er i stedet kommet: 

Gerda Laursen, Skovbyparken 25, Skovby, 8464 Galten  8694 3870 natur@laursen.mail.dk  

 

DN-ture i 2008 
Turnr. Turnavn 

Dato, tidsp. 
og varighed 

Mødested Turleder Arrangør 

1 Kyndelmissetur 
3.febr. kl.13, 
ca.2 timer 

P-pl.v.Skæggeskov 
NØ f. Knudsø v.Ry 

Otto 
Andersen 

DN 

2 Løvspringstur 
26.april kl.19, 
ca.2 timer 

Sted ikke fastlagt. 
Otto undersøger 

Otto 
Andersen 

DN 

3 Nattergaletur 
22.maj kl.20.30 
ca.3 t. 

Tåstrup Sø, Stjær.   
Start v.Stjærskolen 

Peter Lange DN+DOF 

4 
Morgen fugle- 
og plantetur 

1.juni kl.4, 
ca.2 timer 

Sporet v. Herskind 
Start:Herthas P-pl. 

Hans 
Gravsholt 

HerthaLevef. 
og DN 

5 
Aften fugle-    
og plantetur 

7.juni kl.20, 
ca.2 timer 

Sporet v. Herskind 
Start:Herthas P-pl. 

Hans 
Gravsholt 

HerthaLevef. 
og DN 

6 
Vilde blomsters 
dag 

15.juni kl.14, 
ca.2 timer 

Veng Kirke, Start 
på P-plads v.kirken 

Søren Brandt DN 

7 Sommertur   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 

12      
I oktober vil der også være et arrangement i forbindelse med ”Sporenes dag”. Se side 11. 

Hans Gravsholt  
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Hertha Levefællesskab 
Vuggestue og børnehave i Hertha? 
   Hertha Levefællesskab og Herskind er på det seneste blevet beriget med 
(bl.a.) en stribe yngre børnefamilier, idet der for ca. ¾ år siden flyttede ikke 
færre end 20-25 nye beboere ind i Hertha. De mange nye børn deriblandt 
vakte et ønske om en mulig børnepasning i selve Hertha. En initiativgruppe 
dannede sig, og den har arbejdet på at kunne tilbyde pasning for børn i 
vuggestue- og børnehavealderen. Der er dannet en selvejende institution - 
”Hertha Børnehus” - der har til formål at drive en vuggestue og børnehave 
for børn fra Hertha og hele lokalområdet her oppe på ”Nordpolen”.  
   Initiativet er nået så vidt, at to dejlige kvinder - Ghita og Engelke - har 
nedsat sig som private dagplejere for 8 børn, og de mødes dagligt i Herthas 
Café, hvor de har fået foreløbigt til huse indtil sensommeren. I mellemtiden 
arbejdes der ihærdigt på at skaffe dem et rigtigt sted at være, således at 
ønsket om en vuggestue og børnehave kan blive en realitet. 
   Nu er det jo ingen hemmelighed, at folkene i Hertha er inspireret af Rudolf 
Steiners idéer og menneskesyn. Fx er landbrug og gartneri drevet biodyna-
misk, i bofællesskaberne, og i de beskyttede værksteder for de udviklings-
hæmmede arbejder pædagogerne ud fra Steiners pædagogiske anvisninger,   
i forskningslaboratoriet under Burishus arbejdes der med metoder for be-
dømmelse af fødevarekvalitet, som Steiner også gav inspirationen til osv, 
osv. Alt sammen meget frugtbart og inspirerende. 
   Hertha Børnehus vil ikke blive en undtagelse herfra. Steiner-pædagogikken 
er efterhånden udbredt på alle kontinenter (bortset fra Antarktis) og i langt de 
fleste kulturer. Herhjemme findes adskillige Steiner-vuggestuer og -børneha-
ver og omkring 15 Steiner-skoler, Her i Østjylland findes de i Silkeborg, År-
hus og Skanderborg. Til dagligt kører en privat skolebus direkte fra Hertha 
til Steiner-skolen i Skanderborg og retur. 
  Vuggestuen og børnehaven bliver altså drevet som en privat Steiner-institu-
tion og er som sådan ikke en konkurrent til eksisterende børnehaver og dag-
plejere i området, men et supplement, der gerne skulle tale til de forældre, 
der kan identificere sig med den pædagogiske metode, som Steiner-pædago-
gikken er. 
   Men foreløbig altså en ”Steiner-dagpleje” i Hertha for 8 børn fra Hertha og 
Herskind - og forhåbentlig lykkes det i den kommende tid at få virkeliggjort 
det ovenstående. 

På Hertha Børnehus’ vegne Lars Jørgensen, Hertha Levefællesskab 
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 Nyt hefte om Hertha 
  Ved årsskiftet udkom der et nyt hefte om Hertha Levefællesskab. Det giver 
en fin omtale af etableringen af Hertha og filosofien bag Hertha. Desuden er 
der en redegørelse over organisationen og om virksomhederne på Landsby-
vænget samt om de mange foreninger m.m. der findes i og omkring Hertha. 
  I et afsnit om erfaringer står der: 
Hertha i 12 år 
  At nogle mennesker for 20 år siden fik idéen om at blande udviklingshæm-
mede og andre mennesker med hinanden i et frivilligt, forpligtende fælles-
skab, og at der nu bor 120 mennesker sammen i et sådant fællesskab, vidner 
om en idé med en væsentlig bærekraft. Altså ikke alene bæredygtighed, men 
en bærekraft, der på én eller anden måde trækker mennesker til. Hvor den 
første bygning blev taget i brug på en åben mark for 12 år siden, ligger er nu 
en hel lille by. 
  Her har ganske almindelige mennesker og den lokale kommune vist så stor 
interesse og engagement, at der nu er bygget huse, lejligheder, bofællesska-
ber og beskyttede værksteder for 90 mio.kr. - fordelt på ca. 6000 m2. Penge-
ne og støtten til alt dette kommer fra private mennesker, fonde og fremsyne-
de embedsmænd i kommunen, som i fællesskab troede på, at det var muligt 
at realisere en sådan idé - og det endda inden for gældende lovgivning. I dag 
har over 20 mennesker, der har brug for betydelig støtte og omsorg, deres 
beskyttede bolig og beskæftigelse her i en hverdag sammen med 100 andre 
mennesker. 
  Hvad er det for en bærekraft omkring en idé, der får så megen vilje og så 
mange penge til at blive til en realitet? Den erfaring, vi har fået indtil nu, 
viser, at folk er glade for at bo her. Der er en lille fraflytningsprocent, og der 
er en pæn venteliste på folk, der gerne vil flytte ind – normale såvel som ud-
viklingshæmmede. Lad os prøve at give nogle kalejdoskopiske billeder på, 
hvordan livet i Hertha former sig i dag, set fra forskellige vinkler. 

Hertha´s hjemmeside 
På hjemmesiden kan der bl.a. på nedenstående emner findes yderligere 

oplysninger om Hertha Levefællesskab, og det omtalte hefte kan også ses 
Vision  Grundtanker  Socialøkologi  Landsbyfonden 
Fællesledelsen  Kommunikation Faciliteter  Bofællesskaber 
Initiativer og foreninger 
Historie  Herthas kulturliv Organisationsplan Landsbymødet 
Mandatgrupper  Fælleseje      Beskyttede værksteder  Private virksomheder 

Vælg: http://www.hertha.dk/, læs mere og se de mange billeder fra de mange aktiviteter 
Det ovenfor nævnte hefte kan interesserede få ved henvendelse i Hertha 

Per Clauson Kaas 
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 Hovedbrud for hele familien 
1. Hvor mange år er Herskind Folkekøkken?  
2. Hvilken dato er der Landsbydag på Herskindskolen?  
3. Hvad omhandler forsidebilledet?  
4. Hvor kan ekstra eksemplarer af Herskindsigt hentes?  
5. Hvilken dato er der morgen fugle-plantetur fra Hertha?  
6. Har Hertha en hjemmeside?  
7. Hvem er kontaktperson hos Bæverne?  
8. Hvem finder man på www.fclangelinie.dk?  
9. Hvad hedder den nye formand i HB?  
10. Fra hvilken fest stammer billedet fra Herskind Forsamlingshus?  
11. Hvilken dato holder Dilettanterne generalforsamling?  
12. Hvad sker der i Skivholme d.29.3.2008?  
13. Hvilken dato er der virksomhedsbesøg hos de3prinsesser?  
14. Planlægger Brugsen dividendefest omkring 1.maj?  
15. Hvilken dato er det næste seniorbolig-møde?  
16. Hvor finder man Herskind Kunstskole?  
17. Hvad hedder skolelederen på Herskindskolen?  
18. Er der ansat nye personalemedlemmer i Nordlyset?  
19. Hvilken dato er der legepladsdag på legepladsen?  
20. Arbejdes der på at etablere en børnehave/vuggestue i Hertha?  

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

Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.juni 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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”Slangetæmmere” d.25.jan.2008 
 

Integrationsmedister d.25.jan.2008  

  
P-plads v.Skæggeskoven d.3.febr.2008  I skæggeskoven NØ f.Knuds Sø 

 

  
Deltagere ved mødet om seniorboliger  

på Herskindskolen d.23.jan.2008  
Quindeaften i Herskind Forsamlingshus 

d.7.marts 2008  
 


