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32. årgang nr. 124        Dec. 2009 

 

Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk,  
hvor der bl.a. findes en ajourført kalender,  

og hvor de seneste numre kan findes. 

 
Valgmøde den 11.nov.2009  
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  Der har været afholdt valg til byråd, regionalråd og seniorråd, og de efter-
følgende sider er naturligvis præget af det. Inden valget var der et væld af 
læserbreve fra kandidaterne, og der blev afholdt valgmøder mange steder. 
Tilslutningen til disse var ikke alle steder imponerende, men her i nord kan 
vi være tilfredse med fremmødet og også med stemmeprocenten ved valget. 
  Selve valgresultatet skal ikke kommenteres, men forhåbentlig vil de valgte 
ikke overse det nordlige område i kommunen. Lokalt vil vi sørge for at gøre 
dem opmærksomme på vores tilstedeværelse. Én af måderne er at udarbejde 
dette lokale kvartalsblad samt at invitere byrådsmedlemmerne op til os. 
  Det er derfor rart, at den kommende borgmester, Jørgen Gaarde, har sagt ja 
til at holde åbningstale ved Landsbydagen d.16.april 2010. Læs også Karen 
Lindemanns vision om Nordpolen, takken fra vores lokale kandidat Jakob 
og fra Eva Bach, der blev valgt til Seniorrådet med næstflest antal stemmer. 
  I denne udgave et der som sædvanlig et væld af tilbud af forskellig art. 
Start med at studere kalenderen og ha´ den inden for rækkevidde, så du ikke 
går glip af de tilbud, der interesserer dig. Der er normalt fint fremmøde til 
arrangementerne her i nord, og personerne, der tilrettelægger dem, fortjener 
det også. Det er rart med en interesseret og aktiv lokalbefolkning. 
  Desværre kniber det også i vores område med tilslutningen til generalfor-
samlinger. Dem er der nogle stykker af i det kommende kvartal. Mød op og 
lad dig vælge ind i en bestyrelse. Det er en god måde for nytilflyttere til at 
komme i kontakt med andre og falde til i de nye omgivelser. 
  Desværre er ikke alt hyggeligt og godt. Som mange andre steder er en del 
generet af hundelorte, og andre forstår ikke skiltene med teksten ”Hunde i 
snor”. Bl.a. dette medfører en vis uvilje mod at åbne et nyt spor. Forhåbent-
lig lykkes det alligevel. Her vil teksten være et forbud mod hunde. 
  Et eksempel på endnu uindfriede ønsker, der er omtalt, er trafiksikkerhed, 
og her tænkes der både på cykelsti og trafikdæmpende foranstaltninger, og 
naturligvis er bedre offentlige transportmuligheder til Skanderborg og en ud-
videlse af Herskindhallen stadig på ønskesedlen. 
  I Hertha er der fortsat mange aktiviteter og tilbud. Til mange af dem er folk 
fra Herskind og omegn meget velkomne. Det drejer sig bl.a. om lørdagscafé 
og julespillet i Skivholme kirke, men også til foredrag og andet. 
  Der er meget mere på de følgende sider, så god læsning. Hermed de bedste 
ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.         Hans Gravsholt    
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste  
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter 
og nyt i området. Næste nummer udkommer midt i marts måned 2010.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Dec. 2009   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -20 Landsbyrådet  
 21  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 22  Herskindskolen  
 23  Nordlyset (Børnehaven)  
 24-27 Herskind Brugsforening 
 28-31 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 32  Herskind Forsamlingshus 
 33  Skivholme Forsamlingshus 
 34   Herskind Dilettanter 
 35-40 Herskind Boldklub  
 41-42 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 43-45 KFUM-spejderne 
 46-49 Hertha Levefællesskab 
 50-52 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud i sept.2009: Margit Johannesen, Ladingvej 26  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.50) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.marts 2010.   
Forsiden viser ”de udstillede” på valgmødet på Herskindskolen  
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven) Kirstine K. Jørgensen 2076 0927 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Christina Ladefoged 2926 7751 
Skivholme Forsamlingshus Nina Andersen 8695 4366 
Herskind Forsamlingshus Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Gunnar Hansen 2447 4979 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
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Arrangements- Kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Tove (Herskindskolens kontor) tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller www.herskindsigt.dk.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca. 15. marts 2010 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.marts 2010 

December 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 9     
to 10 1930 Gospel-koncert Sjelle kirke 41 
fr 11  Luciaoptog Herskindskolen 22 
lø 12     
sø 13 10 

14 
15 

Juletræsfest 
Juletræsfest 
Whiskysmagning    

Herskind F-hus 
Fremad F-hus 
Brugsen 

32 
 

24 
ma 14     
ti 15 17 Julefrokost, bævere, ulve og spejdere Trekanten 44 
on 16 19 Julespil, Hertha 

Sidste frist for aflev. af sokker 
Skivholme kirke 
Brugsen 

41+49 
24 

to 17 19 Juleafslutning. Præmiewhist HB´s klublokale 38 
fr 18 825 Generalprøve. Krybbespil. 3.kl. Skivholme kirke 22 
lø 19 12 Julemanden kommer Brugsen 24 
sø 20     
ma 21     
ti 22 835 Juleafslutning Herskindskolen 22 
on 23  Rafling om pris Brugsen 24 
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28     
ti 29  Juletræ Skivholme F-hus 33 
on 30     
to 31 11 Champagne m.m. Brugsen 24 
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Januar 2010  
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     

lø 2  Nye åbningstider. 730-19 Brugsen 25 
sø 3  100 års kirke-fødselsdag Sjelle+Skjørring 42 

ma 4  1.skoledag efter juleferie   
ti 5 1330 

18 
1830 

Lektiehjælp starter 
Ulvemøder starter 
Fællesspisning. Folkekøkken 

Herskindskolen 
Trekanten 
Herskind F-hus 

18 
44 

on 6 1530 Edb for ældre starter Herskindskolen 18 
to 7  Præmiewhist starter HB´s klublokale 39 
fr 8     

lø 9 11 Sponsormøde HB´s klublokale 36 
sø 10     

ma 11     
ti 12     
on 13 19 Patch-Work starter Herskindskolen 18 
to 14 19 Undervisning i hjemmeside Herskindskolen 10 
fr 15     

lø 16 14 Nytårsfest i Sognegården Skivholme kirke 42 
sø 17     

ma 18     
ti 19 14 Kirkehøjskole. Ole Hartling Galten Sognegård 42 
on 20     
to 21 19 Rock-gudstjeneste Sjelle kirke 42 
fr 22     
lø 23     
sø 24     
ma 25     
ti 26 1930 Generalforsamling, Fremad Fremad F-hus  
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30     
sø 31 16 Korkoncert. Skt.Clemens drengekor Skovby kirke 42 
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Februar 2010 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1  Grupperådsmøde, spejderne Trekanten 45 
ti 2     
on 3 14 

19 
Kirkehøjskole. Søren Ulrik Thomsen 
Lokalhistorie 

Storring  
Herskindskolen 

42 
16 

to 4     
fr 5 1830 Fællesspisning. Folkekøkken Herskind F-hus  

lø 6 14 
17 

Lørdagscafé 
Generalforsamling 

Hertha 
Skivholme F-hus 

48 
33 

sø 7     

ma 8     
ti 9 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 10     
to 11     
fr 12     

lø 13  Fastelavnssoldater Skivholme 33 
sø 14  Fest i forsamlingshuset Skivholme F-hus 33 

ma 15  Skolen. Vinterferie hele ugen   
ti 16     
on 17     
to 18     
fr 19 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  

lø 20     
sø 21     

ma 22 1930 Generalforsaml. Herskind F-hus Herskind F-hus 32 
ti 23     
on 24 19 Kirkehøjskole. Peter Lodbjerg Skovby  42 
to 25     
fr 26     

lø 27     
sø 28     
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Marts 2010 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3     
to 4     
fr 5 1830 Fællesspisning. Folkekøkken Herskind F-hus  
lø 6 14 Lørdagscafé Hertha 48 
sø 7     
ma 8     
ti 9 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 10     
to 11     
fr 12     
lø 13     
sø 14     
ma 15     
ti 16 19 Kirkehøjskole. Kirsten Nielsen Skivholme 42 
on 17     
to 18     
fr 19 17-20 Fredagscafé 

Dilettant 
Fremad F-hus 
Herskind F-hus 

 
34 

lø 20  Dilettant Herskind F-hus 34 
sø 21     
ma 22     
ti 23  Grupperådsmøde, spejderne Trekanten 45 
on 24  Generalforsamling, Brugsen  27 
to 25     
fr 26     
lø 27  Nytilflytter-fest Skivholme F-hus 33 
sø 28     
ma 29  Herskindskolen. Påskeferie    
ti 30  Herskindskolen. Påskeferie   
on 31  Herskindskolen. Påskeferie   
 16.april:  Landsbydag  Herskindskolen Side   8 
 24.april: Arbejdslørdag  Trekanten  Side 45 
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   

Næstformand: Lone Mørch, Degnebakken 4 8695 4170   lmorch@gefiber.dk   

Sekretær: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800  t_kring@post1.tele.dk 

Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  

Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 2447 4979 gunnarhansen@tdcadsl.dk  

Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 
 

Orientering fra Landsbyrådet  
 

Landsbydag 2010 
Vi er heldigvis mange, der stadig kan huske, hvor fantastisk sidste Landsby-

dag var. Derfor er vi gået i gang med planlægningen af Landsbydag 2010, 

der garanteret bliver farverig, festlig og formidabel -  bare du kommer.  

 

Sæt kryds i kalenderen fredag den 16.april 2010 kl. 15.30. 

 

Sidste nyt: Kom og hils på den nye borgmester i Skanderborg Kommune 

Vi har været så heldige, at Jørgen Gaarde har sagt ja til vores invitation til 

at komme og holde åbningstalen i forbindelse med Landsbydagen. Som 

noget nyt vil vi supplere udstillingerne med en erhvervsmesse, hvor lokale 

firmaer vil få mulighed for at præsentere sig. Et tiltag som vi forventer os 

meget af.             

Venlig hilsen Landsbyrådet 
 

 
  Siden forrige Herskindsigt har der endnu en gang været godt gang i aktivi-
teterne i Herskind og Skivholme. Nedenfor kan du læse om de væsentligste. 
Husk at du altid kan klikke ud på www.herskind-skivholme.dk, når du søger 
information om de lokale aktiviteter. 
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Landsbyrådet 
Bedre adgang til naturen og sti-systemer 

   Der arbejdes ihærdigt for at få tildelt midler, så vi som beboere nemmere 
kan nyde naturen i vores lokalområde. Midlerne vil blive brugt til at gøre 
stier og spor tilgængelige ved Lyngbygårds å, ligesom der vil blive opsat 
fugletårn langs stien. Senest er der blevet tildelt midler fra Landsbysamvir-
ket og Bodil Pedersen Fonden. Der udestår dog stadig nogle godkendelser 
fra interessenter for endeligt at få etableret de ønskede stier. At få stier gen-
etableret kræver accept fra mange forskellige parter, det være sig lodsejere, 
offentlige myndigheder, jægere, beboere m.fl. Sådan er det også i vores 
tilfælde. 
  Alle interessenter har som regel den fælles interesse at nyde naturen, men 
enigheden stopper nogle gange der. Accept starter med forståelse. Forståel-
sen for at en lodsejer får en indtægt fra jægere, der går på jagt på hans jord. 
At jægere føler sig forstyrret i jagten, hvis folk går igennem stykket på sam-
me tid, som der drives jagt. At lodsejeren kan miste indtægten, hvis jægerne 
er utilfredse. Derfor kan lodsejeren og jægerne være bekymrede, når stier 
åbnes for offentligheden. Som udgangspunkt berettiget, men lad os (jægere – 

jeg er nemlig selv én) nu huske på, at der jo ikke drives jagt 12 måneder om 
året. Faktisk er det ca. 5-6 måneder og typisk på bestemte tidspunkter. 
   For at du som borger har en forståelse for jægerne, følger her de væsent-
lige jagtperioder: 
16.5.-15.7. Bukkejagt. Riffeljægeren tager typisk af sted tidligt om morge-
nen ifm. solopgang og de næste 2-3 timer. Eller om aftenen 2-3 timer før 
solnedgang, da dyrene på disse tidspunkter er mest aktive. 
1.9.-15.1. Efterårsjagten, hvor du ser jægerne gå med haglgeværet.  Jagten 
på det meste vildt går ind fra d. 1.10., så det er først fra denne dato, der er 
størst aktivitet. Det meste jagt drives i weekenderne. 
   Så er du beboer og ønsker at bruge stierne, så tænk over at vise hensyn på 
ovenstående tidspunkter, og hvis du ser jægerne. Og kære jægere, måske er 
det muligt med et rødt bånd over stier at synliggøre, at der er jagt på dagen. 
Hvis alle har forståelsen og agerer herefter, så er der plads til, at vi alle kan 
udnytte den fælles passion for naturen og vores stier. 
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Landsbyrådet 

 
Undervisning i hjemmesiden – www.herskind-skivholme.dk 

  Herskind og Skivholme har fået en hjemmeside, hvor du kan læse om akti-
viteter og alle foreninger i de to byer. Den nye hjemmeside vil fremadrettet 
blive opdateret af de enkelte foreninger. Hver forening har udpeget, eller vil 
gøre det i nærmeste fremtid, en redaktør, som skriver de relevante historier 
til siderne, uploader billeder, viser nye aktiviteter osv. Dermed får Herskind  
og Skivholme en langt bedre og opdateret hjemmeside, så vi kan finde netop 
den information eller aktivitet, vi har brug for at vide noget om. 
  Landsbyrådet vil foretage undervisning i brugen af wordpress, som værk-
tøjet hedder, som hjemmesiden er lavet i. Så får alle redaktører fra forenin-
gerne en grundlæggende viden om, hvordan de udfører det relevante stykke 
arbejde på deres forenings hjemmeside. 
  EDB-lokalet på Herskindskolen er booket til d.14. januar 2010, kl.19, og 
alle deltagere fra foreningerne er inviteret til arrangementet. Der er allerede 
udsendt brugervejledning samt brugernavne og adgangskoder til at kunne gå 
på de relevante sider på www.herskind-skivholme.dk. Har du ikke tilmeldt 
dig endnu til undervisningen, og du ønsker at deltage, kan du gøre dette ved 
at skrive en e-mail til Karen Pedersen og/eller Torben Kring. 
 

Valgmøde i Herskind 
  I forbindelse med kommunevalget havde Landsbyrådet arrangeret valg-
møde. Her havde 70 personer valgt at bruge en aften på Herskindskolen 
sammen med politikerne fra 6 partier, samt 1 repræsentant fra seniorrådet. 
Podiet i kultursalen var sat op, så det illustrerede de indgåede valgforbund 
mellem den røde og den blå blok.  
  Det meste af taletiden blev brugt på at forklare, at kommunen er bastet og 
bundet af skattestoppet, hvilket ikke var den store overraskelse. Et andet 
emne, som slugte meget af taletiden, var debatten om, hvem der havde 
skylden for den manglende styring af kommunen efter sammenlægningen. 
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Landsbyrådet 
  Fra salen blev der rejst spørgsmål om cykelstien til Skivholme og alle 
partier gav tilslutning til projektet, som også er medtaget på kommunens 
anlægsbudget. Cykelstiudvalget spurgte igen til mulighederne for selv at 
gøre noget. Hjælpe med ved frivillig indsats. Partierne var gennemgående 
positivt indstillet for en dialog omkring dette, men fandt dog, at det naturligt 
henhører under kommunens opgaver, men når projektet udskydes år efter år, 
hvad gør vi så for at fremme processen? Det spørgsmål forblev ubesvaret. 
Der blev også spurgt ind til beslutningen om at samle alle fra 10. klasse i 
Skanderborg Campus - herunder den manglende infrastruktur til understøt-
ning af denne tanke. Hovedproblemet er fortsat, at der ikke er en naturlig 
sammenhæng mellem den nordlige del af kommunen og Skanderborg. Der 
ligger en kæmpemæssig opgave i at få drejet pilen mod syd. Det er ikke nok 
med en skolebus til Skanderborg. Hvis de unge mennesker skal orienteres i 
retningen mod Skanderborg, kræver det massive investeringer i kollektiv 
trafik. Og med et blik på kommunens økonomiske situation, er det svært at 
se en umiddelbart forestående løsning på det problem.  
  Problemstillingen er erkendt af partierne, og alle er indstillede på, at der 
skal findes en løsning, men mere konkret blev svarene ikke. Som aftenen 
skred frem, blev det mere og mere tydeligt, at det kommunale selvstyre er 
sat mere eller mindre i stå p.g.a. den økonomiske spændetrøje. Fra at være 
et organ, som kan skabe udvikling, er vi havnet i en situation, hvor byrådet 
skal bruge sin tid på at finde besparelser og nedskæringer. Den forventede 
rationaliseringsgevinst ved at lægge kommunerne sammen, er der ingen, der 
har fundet endnu! Udligningsordningen mellem landets kommuner blev og-
så gjort til genstand for debat, idet det forekommer paradoksalt, at 4 rige 
kommuner ved en sammenlægning er blevet til 1 fattig kommune.  
  Hertha levefællesskabet havde bagt røde og blå kager, som mødets delta-
gere kunne vælge. De fleste valgte på aftenen rødt, og efterfølgende viste 
det sig at være den generelle holdning i kommunen, hvor Jørgen Gaarde 
blev den nye borgmester. Læs i øvrigt efterfølgende eventyr, som Karen 
Lindemann præsenterede på valgmødet i kultursalen på Herskindskolen. 

Torben Kring 
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Landsbyrådet 

Vision for ”Nordpolen”, Herskind, 
Sjelle, Skjørring, og Skivholme 

  I den nordlige del af verden er der et område, som skiller sig rigtig meget 
ud fra dem på den anden side af åen for slet ikke at snakke om dem, der 
boede længere væk i de store lande. 
  Befolkningen er gode til at arbejde sammen, man lavede rigtig mange fæl-
les aktiviteter. Der var ikke mindre end 4 snehytter, der var så store, at man 
kunne lave fælles kaffe- eller festmik. Det er tradition for, at man én gang 
om måneden laver mad fælles. Det var en rigtig god tradition, for det er med 
til at bygge samfundet sammen, og var med til at understøtte de mange 
aktiviteter, der udspringer i området.  
  De 2 gamle eskimoer er meget aktive i at understøtte de mange ting, der 
sker i området.  De yngre var nu heller ikke bagud. Man nedsætter arbejds-
grupper, der arbejdede med de mange nye initiativer, man ønskede for om-
rådet. Man arbejder på, at der skal oprettes en sund og nærende madordning 
til børnene og de unge. Her er der mange ideer til, hvordan man kan udnytte 
de mange resurser (både de menneskelige og erfaringer) der er i området, som 
man gerne satte i spil. Kunne det udvikles til et ”madtempel”, hvor også de 
noget ældre kunne komme og få god mad, ville det også være velkommen. 
  Tilbuddet til de yngste skal udvides, så der bliver 2 muligheder - enten at 
blive passet i en nabo-iglo eller i en stor fælles-iglo sammen med de større 
børn fra området, som man også kunne længere sydpå. 
  Igloen til de noget større børn er velfungerende, og meget vigtig i det 
kulturelle billede i området. 
  Som det ser ud, er der i de kommende år svagt faldende tilgang af børn, så 
enten må befolkningen holde sig mere hjemme, og ikke være så aktive uden 
for hjemmet, elles må man hente børn udefra, som profiterer af de spænden-
de og nære tilbud.  
  Nogle af de gamle på bopladsen har så store igloer, at det kniber med at 
holde dem varme og tætte. Man ønsker sig nogle mindre og mere overkom-
melige igloer. Det skulle ikke undre mig, om man også her satte sig sammen 
og lave en igloforening med det formål at lave ældrevenlige igloer med en 
stor fælles-iglo i midten, så de gamle ben ikke skulle gå så langt til fælles-
skabet. 
  Hundeslæderne og de noget mere moderne sne-scootere kører så hurtigt, at 
man ønskede sig nogle is-skruninger, der gør, at man ikke kører så hurtigt.  
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Landsbyrådet 
 Det var svært at overbevise dem, der står for disse skruninger, for de påstår, 
at godt nok er farten høj, men der køres rimeligt sikkert. Det store problem 
er, at det er usikkert for børnene at komme over de store kørespor, og det 
har desværre ikke været muligt at få overtalt de, der står for at lave beskyt-
telse for de, der ikke kører så hurtigt. Det er en skam, men der er lovet, at 
der skal ske noget i 2012.  
  Selv om man har det godt på Nordpolen, er det også vigtigt, at kunne kom-
me rundt til de andre bopladser omkring. Det halter rigtig meget, og det har 
ikke været muligt at få lavet en klarhed over, hvordan man bedst kunne lave 
den gode transportmulighed, der kunne passe til de penge, der ikke er til 
stede. Det er lovet, at der skal ske noget, for det er nødvendigt! 
 Nu er det jo sådan, at der på Nordpolen kan blæse nogle rigtige fæle stor-
me, der kan lægge hele områder øde. Det har der gjort de sidste år. Der er 
ikke meget af det forråd, der ellers så møjsommeligt var sparet op, tilbage. 
Den kolde blæst blæser stadig med nogle frygtelige stormstød indimellem. 
Det er blevet en kold tid. Der er ikke meget lys forude. 
  Jeg talte med en vis gammel gubbe, der fortalte, at det før havde hjulpet at 
skifte bopladsbestyreren ud. Det forsøg tør vi ikke undlade at bruge. 
  Når den nye bopladsbestyrer indtager lederrollen, skal der først og frem-
mest laves et klart overblik over, hvor meget forråd der er tilbage. Der skal 
være klarhed over, hvor og hvilke igloer der er problemer i. De skal frem i 
lyset. Ikke kun klares selv, som vi lige har set med nogle igloer til småbørn.  
  Når foråret er kommet, skal der arbejdes med at skaffe forsyning til de, der 
har mest behov - først og fremmest de yngste og ældste medlemmer, så de 
kan komme til kræfter igen.  
  Der skal arbejdes med at lave gode slædespor, og sikring af de svage på 
sparkstøttingerne.  
  Kaffemik med sang og dans skal op-prioriteres, ligesom der skal laves 
faciliteter, så man kan opøve de færdigheder, der skal til for at være i god 
form, og måske på sigt deltage i Artic Olympic Games. 
  De mange gode initiativer, der udspringer af arbejdet på Nordpolen, skal 
fortælles vidt og bredt, så andre kan få inspiration til at tage fat. Der er rigtig 
mange gode initiativer, der udspringer herfra, og jeres rummelighed som 
område er enestående. 
  Snip, Snap, Snude….. 

Af Karen Lindemann  
- nummer 3 på Socialdemokratiets liste ved byrådsvalget den 17.11. 
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Landsbyrådet har modtaget nedenstående 

Kommunalvalget 2009 
  Nu er mange måneders valgkamp slut, og valget er overstået, og for mit 
eget vedkommende kan valget jo tolkes på mange måder. Vi fik jo(desværre, 
som jeg ser det) et borgmesterskifte. Og sådan var det jo tilfældet mange ste-
der landet over. De, som sad ved roret, fik ikke lov at fuldføre det, som de 
havde påbegyndt. Det kan have mange årsager; men den største af dem alle 
er vel en smånaiv forventning til, at kommunesammenlægningerne i alle 
henseender skulle være gennemført i løbet af første valgperiode. Imidlertid 
holder det ikke i længden, og jeg må også allerede på forhånd skuffe de, 
som tror, at det så vil ske i den kommende valgperiode. For så ligetil er det 
ikke… Der er stadig mange udfordringer, som skal løses. Ikke mindst, når 
det kommer til netop vores lille geografiske plet, hvor dette blad udkommer. 
  Men her er jeg fortrøstningsfuld. For den respons, jeg har fået, efter min 
opstilling til kommunalvalget blev offentliggjort, er overvældende. Jeg har 
talt med så mange af jer, som vægtede det højt, at vi var repræsenteret lokalt 
i byrådet. Det er mange emner, der har været på banen: Cykelstier, trafiksik-
ring, vuggestuegruppe, ældreboliger, buslinier osv. Alt sammen noget, som 
vedrører os nord for åen – alt sammen noget, som vi er bange for, at nogen 
kunne overse i administrationen af den store kommune, som vi er en del af. 
  Som bekendt lykkedes det mig jo ikke at få en plads i det nye byråd. Men 
noget af det, jeg tager med af erfaringer for denne gang er: Over 20% af alle 
stemmer afgivet på Herskindskolen gik til mig personligt. Altså er der en 
tendens til, at vi vægter det lokale højt – både når vi står i stemmeboksen, 
og når vi tænker fremad. Men trods det at jeg ikke blev valgt ind, er jeg 
stadig optimist. For vi har stadig et landsbyråd, som arbejder hårdt på at 
videreføre de idéer, som bliver til hen ad vejen - og som følger op på de 
planer, som allerede er sat i værk. Det skal vi være taknemmelige for. For 
hvis vi har en ambition om, at vores børn skal gå på Herskindskolen, vores 
ældre skal kunne blive boende i byen, og at vi stadig skal kunne handle i 
Brugsen – så skal vi ikke tage det for givet. For vi bliver nødt til at udvikle 
os og være fremme i skoen, hvad det angår. 
   Ildsjæle er for mig snart et kvalmende begreb, som man bruger om hvem 
som helst – men her i området har vi altså nogle stykker, som i mange år har 
levet op til betegnelsen. Og hvis vi skal fortsætte udviklingen, er det af stør-
ste vigtighed, at andre tager over hen ad vejen. Vi kan ikke bare regne med, 
at  Tordenskjolds soldater klarer det for os.  
  Til sidst vil jeg takke de 20%, som valgte at stemme på mig – og også en 
stor tak til de 80%, som havde det til hensigt, men blot kom til at sætte 
krydset forkert…. Glædelig Jul!!   Jakob Houg Jakobsen 
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Landsbyrådet 
Aktiviteter i Landsbyrådet 

  Landsbyrådet har præciseret aktiviteterne for 2009/2010 og interessenter 
og ansvarlige tovholdere er udpeget. Landsbyrådet arbejder som interesse-
organisation aktivt for vores lokalområde, men aktiviteterne kan kun lykkes, 
såfremt vi alle, som beboere, støtter op og løfter i fælles flok. Dette er derfor 
en opfordring til, at hvis du har en særlig interesse for én eller flere af ne-
denstående aktiviteter, så tag fat i en kontaktperson, som i regi af landsby-
rådet er involveret i aktiviteten, og deltag i løsning af opgaverne: 
Kort bane –aktiviteter som forven-
tes afsluttet inden for 12 mdr. 

Ansvarlige interessenter / 
tovholdere 

Bedre adgang til naturen, stier. Hans Gravsholt og Lone Mørch 
Koordinering af aktiviteter.  Hans Gravsholt 
Kulturelle arrangementer. 
                       Landsbydag 2010 

Inge Lorenzen, Kirsten Simonsen  
og Merete Milner 

Kursus i hjemmesiden Karen Pedersen og Torben Kring 
Lang bane – aktiviteter som ikke 
når i mål inden for 12 måneder 

Ansvarlige interessenter / 
tovholdere 

Trafiksikring – primært cykelsti fra 
Skivholme. 

Cykelsti gruppen 

Hel hal – der søges ikke i 2009. Landsbyrådet 
Kollektiv trafik. Merete Milner 
Ældreboliger. Merete Milner og Gunnar Hansen 
Madordning til skolebørnene fra 
Hertha. 

Mogens Grejsen, Gunnar Hansen, 
Marianne Krogh, Herskindskolen  
og Hertha 

Mogens Grejsen 

        



 

 16

Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
 2.del af Skanderborg Kommunes Landsbypulje er uddelt. Af de 250.000 kr. 
blev der kun uddelt ca.110.000 kr. Fællesrådet Herskind-Skivholme har søgt 
50.000 kr. til etablering af en bro over Lyngbygård Å i forbindelse med det 
påtænkte spor vest for Skovby Rensningsanlæg. Beløbet er bevilget under 
forudsætning af, at der også bevilges støtte fra Friluftsrådet 
 Landsbysamvirket har bl.a. drøftet ”Forslag til Kommuneplan 2009” og har 
give bemærkninger til den - naturligvis vedr.landsbyerne. Referater af 
bestyrelsens møder kan ses på www.landsbysamvirket.dk. 
  Som omtalt i forrige nr. af Herskindsigt afleveredes der en ansøgning om 
at blive ”Årets Landsby 2009” i Skanderborg Kommune. Desværre fik kom-
munen ikke ”kræfter” til at foretage en udnævnelse. 

Hans Gravsholt 

Lokalhistorie 
  Lokalhistoriegruppen er fortsat interesseret i informationer. Billeder eller 
interessante oplysninger om området er meget velkomne. Billeder behøver 
ikke at blive foræret væk. De vil blive scannet ind og derefter tilbageleveret,  
hvis man ønsker det. Gruppen samles få gange om året, og næste gang er 
onsdag d.3. febr. kl.19 på Herskindskolen. Mød op og vis, hvad du har. 
Alle er velkomne. Gruppen er en slags filial af Galten Lokalarkiv. Her er 
betjeningstiderne mandag kl. 19-20 og torsdag kl.16-18. Alle kan i Galten 
Biblioteks åbningstider komme i Lokalarkivets forrum ved at låne nøgle af 
personalet. 

Hans Gravsholt  

Lokalbus 
  Der kører en lokalbus i vores område. Alle er sikkert ikke klar over det, og 
derfor er køreplanen vist på næste side. Bussen er også skolebus. Det frem-
går af køreplanen, og bl.a. derfor skal man være opmærksom på, hvornår 
der er skoleferie. Bemærk at yderligere oplysninger kan fås på 8694 3115.  
 

  Se også under Hertha på side 49 mulighederne for at komme med bus til 
Skanderborg. Her er der endnu ikke mange muligheder, men forhåbentlig 
bliver det snart bedre. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 

Lektie-Café. 
  Lektiecaféen er startet. Det er hver tirsdag kl.1330-15. Vi starter igen d.5. 
januar 2010 og er stadig interesseret i hjælpere. Det kræver ikke særlige 
kundskaber, men kun lyst til at have kontakt med eleverne. Nærmere op-
lysninger kan fås af:   Jette Liborius og Hans Gravsholt 

 

Edb for ældre 
  På Herskindskolen fortsætter tilbuddet til ældre med undervisning i brug af 
edb. Det foregår i edb-lokalet på Herskindskolen, og alle er velkomne. Det 
er hver onsdag kl.1530. Det kræver ingen forkundskaber. Naturligvis vil det 
være en fordel med kendskab til mus og tastatur. Der holdes frikvarter, hvor 
der nydes kaffe/the og småkager, som deltagerne på skift har med.  
  Deltagerne bestemmer selv, hvad der skal undervises i. Brug af internet, 
samt tekst- og billedbehandling er det, der er mest interesse for. Der udleve-
res papir på opgaver/løsninger vedr. edb. Materialer er gratis. Vi starter igen 
onsdag d.6.januar 2010.           Hans Gravsholt 

 

Patch-Work med mere 
  Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr patch-
work. Det har du måske ikke lyst til, men vil hellere lave kort, brodere, filte, 
strikke m.m. Uanset hvad, så kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdsloka-
let kl.19 til ca.2130 i alle lige uger. Vi starter onsdag d.13. januar 2010.     . 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth 

 

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
   Onsdage i december måned hygger vi med lys og pebernødder og kaffe på 
kanden. Børn fra børnehaven Nordlyset har pyntet juletræet, og det er endnu 
muligt at finde en god bog til juleferien. 
   Herskind Bibliotek har adresse på Herskindskolen og er et kombineret 
skole- og folkebibliotek. Vi har et godt udvalg i billedbøger – tegneserier –
oplæsningsbøger – hobbybøger – romaner  osv. 
   Vi hjælper gerne med at bestille bøger og andre materialer via Internettet. 
Åbningstider: Skoledage kl. 10-12 og onsdag kl. 15 - 19 

Venlig hilsen Aksel og Kirsten  
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Landsbyrådet 

Spor i landskabet ved Herskind 
Sporenes dag 2009 på ”Sporet ved Herskind”  

I 2010 bliver det søndag den 13. juni  
  Også i 2009 deltog Sporet ved Herskind i det landsdækkende arrangement 
i slutningen af skolernes efterårsferie, og man var heldige med fint efterårs-
vejr. Da der havde været en fin presseomtale af det, var der mødt ca. 60 per-
soner op for at høre om Hertha, mergelgraven, det gamle og det nye spor 
samt se Hertha Levefællesskab og gå en tur på (det gamle) spor. 
  Jeg bød velkommen på vegne af Landsbyrådet Herskind-Skivholme og 
Skanderborg Afd. af Danmarks Naturfredningsforening og fortalte om til-
blivelsen af sporet for godt 10 år siden og om udstillingen med mange pje-
cer og foldere m.m. om andre spor, Hertha, Mergelgraven, naturen og DN. 
  Herefter fortalte Per Clauson-Kaas om Hertha Levefællesskab, der nu er 
13 år gl., og hvor der nu bor 120 personer – heraf 20 udviklingshæmmede. 
Derefter gik turen rundt i Hertha, hvor man bl.a. så og hørte om gartneriet, 
landbruget, kostalden med mejeri, bageriet og så de mange forskellige byg-
ninger, der er i området. 
  Efter dette gik turen ned til mergelgraven, hvor der naturligvis blev fortalt 
om arbejdet i 1930´erne, hvor der blev leveret mergel til arealer nord for 
Hammel og vest for Låsby. Derefter gik turen til en lille lund ved Engvej, 
der på et ca.200 år gl. kort var kaldt  ”Skovfogdens Hauge” – antagelig fordi 
der på stedet har været et skovfogedhus under Frijsenborg.  
  Ved Engvej blev der orienteret om genopretningen af Lyngbygård Å samt 
om planerne for etablering af et fugletårn og en P-plads, så man kunne nyde 
fuglelivet i ådalen. Endnu er vandstanden ikke steget meget, men det for-
ventes, at engarealerne, når der kommer mere grøde i åen, vil være over-
svømmet en del af året. Deltagerne kunne dog gå tørskoet ned til åen, der 
efter genslyngningen var kommet meget nærmere til Engvej. 
  Efter turen ned til åen gik man tilbage til Engvej og videre mod vest over 
til Præstbrovej. Halvvejs på denne rute kom man forbi en – af den nye ejer 
af arealet - nyanlagt sø. Da han hedder Kristian, har nogle derfor valgt at 
kalde søen for ”Kristianssø”. Ved Præstbrovej blev der fortalt om planerne 
om et nyt spor vest for Præstbroen og Skovby Rensningsanlæg og om fri-
lægning af store dele af Herskindgrøften for nogle år siden. Efter frilæg-
ningen og etablering af flere slyngninger er navnet ændret til Herskind Bæk. 
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  Herefter gik turen op gennem slugten til Herskind by og videre ad Vibe-
vænget til Hertha. Her nød en del af deltagerne kaffe i salen i hovedhuset, 
og nogle var også i ”butikken” ved bageriet, hvor de købte en del varer.   
  Alt i alt var arrangementet vellykket og som nævnt meget godt besøgt. 
Hertha Levefællesskab er altid positive for besøg, og det blev fremhævet, at 
man altid var velkommen til at gå en tur gennem området i forbindelse med 
en tur ad sporet. Desuden er der den første lørdag i næsten alle måneder 
”Lørdagscafé”. Her vil der bl.a. være lidt underholdning og en rundvisning.  
Sporenes Dag 2009                                                                     Ref. Hans Gravsholt 

 
Udsigt over Mergelgraven 

 
Op gennem slugten til Herskind 

 

Valget til Seniorrådet i Skanderborg Kommune 
  Da det sent tirsdag aften den 17.nov. var en kendsgerning, at jeg var valgt 
til en ny 4-årig periode med det næsthøjeste antal stemmer i hele kommu-
nen, blev jeg både glad, rørt og dybt taknemmelig over den store opbakning, 
og jeg vil derfor gerne sige TAK til alle mine ukendte vælgere. Tak for 
støtten og også tak til alle, som efterfølgende har gratuleret med valget. 
  Mange har også sagt, at de faktisk ikke rigtig vidste, hvad Seniorrådet var 
for en størrelse. Det må vi ni medlemmer i rådet så prøve at råde bod på. 
Ganske kort vil jeg sige, at det ved lov er bestemt, at der skal være sådan et 
råd i alle kommuner. Det officielle navn er Ældreråd, og opgaven er, at vi 
skal ”blande” os i alle ting, der vedrører vores ældre/gamle medborgere, 
dvs. at rådet skal udtale sig om alle sager, før de går i byrådet – lige fra 
priser på boliger og mad til pleje, trafik og for høje kantsten. 
  Det er pengene, der styrer verden, så det er tit økonomien, der bremser de 
gode intentioner; men vi gør, hvad vi kan, og med den høje stemmeprocent, 
vi havde, må vores udtalelser have vægt, så endnu engang en stor TAK. 

Eva Bach
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Skanderborg afdeling      
 

Ture m.m. arrangeret af DN, Skanderborg Afd. 
  Lørdag d. 26. sept. kl. 13: Svampetur i Kolskoven. Turen var begunsti-
get med fint vejr, og der var ca.50 deltagere, som fik samlet mange svampe, 
der blev kommenteret og vurderet af specialisten Peter Lange. 
  Søndag d. 18. okt. kl. 13: Sporenes Dag på ”Sporet ved Herskind”.  
Også her var vejret fint, og der var stor tilslutning.  Se forrige side. 
  Søndag d. 22. nov. kl. 13: Juletur i Kolskoven. Til dette arrangement var 
vejret desværre ikke med os. Det regnede, og bl.a. derfor var tilslutningen 
ikke overvældende. 
  Lørdag den 10.okt. kl.10: Sort Sol tur. Fin tur med ca.50 deltagere. Der 
måtte siges nej til mange, der ønskede at være med på turen.  
  Torsdag den 5.nov. kl.19-22: Årsmøde. Kirkecentret i Skanderborg. 
Forfatter og biolog Michael Stoltze indledte med et debatoplæg: ”100 mil-
liarder skal redde naturen … uden udgift for skatteyderne og landbruget” 
Bestyrelsen består herefter af: 
Navn   Adresse    E-mail  

Olaf Møller    EEngvej 9  8680 Ry  olaf.moeller@mail.dk 

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

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

Søren Brandt  Skovparken 49  8660 Skanderborg hasomb@os.dk 

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

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

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

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

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

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

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

Hanne Borre  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

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

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

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

Suppleanter        

Arne Jensen  Lundhøjvej 7  8660 Ry   

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

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

 

 
 

 

Program for juleafslutning tirsdag den 22. december: 
  Tirsdag den 22.december afholdes juleafslutning for elever og lærere.  
Kl. 8.35 følges vi alle til kirken, hvor 3.klasse opfører krybbespillet. Da pladsen 
som bekendt er trang, har vi valgt at opføre krybbespillet ved en generalprøve 
fredag den 18.december kl. 8.25. Her er forældre og andre velkomne i kirken. 
 

Luciaoptog. 
  Traditionen tro vil der være Luciaoptog på Herskindskolen. Det foregår fredag 
den 11.december, og det er pigerne fra 6. og 7.klasse, der går i optog. En flot og 
stemningsfuld tradition, som vi ønsker at bevare og viderebringe. 
 

Indskrivning af elever til kommende skoleår. 
  Så er det igen tid for indskrivning af elever til kommende 0. klasse. 
Den 3. december afholdt vi informationsmøde, og indskrivningsmaterialet 
er sendt ud. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor klassen bliver, 
da der er elever fra Herskindskolens distrikt, der vælger enten Den fri 
Hestehaveskole eller Rudolf Steiner skolen i Skanderborg. 
 
  Fra Herskindskolens side vil vi ønske glædelig jul og godt nytår til alle 
elever, forældre og samarbejdspartnere. 
  Vi håber, at vi også i de kommende år kan fortsætte det gode samarbejde 
til glæde for både skolen og lokalsamfundet. 

Kim Sørensen. Skoleleder, Herskindskolen 

                                      

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  Vi ser tilbage på et efterår med mange gode begivenheder og aktiviteter  
for børn og voksne i Nordlyset og denne gang også for forældrene.  
  I oktober blev der afholdt Årsmøde for forældrene, hvor Hanna og foræl-
drebestyrelsen berettede om året der er gået, og hvad der er at se frem til. 
Desuden blev der også valgt en ny forældrebestyrelse. Den nye forældre-
bestyrelse ser således ud: 
Formand: Torben Offersen. Næstformand: Dorthe Eriksen 
Ansættelsesudvalg: Lone Jacobsen / suppleant: Anja Ravn Dam 
Referenter: Lotte Simonsen / Anja Ravn Dam / Mads Nørby  
Herskindsigt – ansvarlig: Helle Pernille Hansen 
Suppleant: Lotte Fjeldsted 
  På årsmødet blev den meget omdiskuterede obligatoriske madordning også 
taget op. Forældrene blev præsenteret for drømmeplanen for Herskind, som 
Kostudvalget arbejder hen imod: "Et fælles Madtempel". Der var også lækre 
smagsprøver lavet af Hertha.   
  I løbet af efteråret har der også været forældremøder for de enkle grupper. 
Til stor glæde for alle børn, står den nye legeplads endelig færdig. Hen over 
efteråret er den løbende taget i brug og d.25.nov. blev legepladsen officielt 
indviet med klipning af snor, chokoladeboller og saftevand. Herefter var der 
fri leg på de nye legesager som rutsjebane, gynger, legehus, sandkasser osv. 
  I de sidste par måneder har børn og voksne i Nordlyset oplevet naturens 
luner på tætteste hold, da især november har budt på meget regn og blæst. 
Dette har dog givet anledning til nogle fantastiske aktiviteter hos børnene, 
såsom produktion af mudderbade, bygning af dæmninger og vandkanaler 
samt rutsjetur ned ad jordvold med stop i vandpyt. Der skal nok ikke meget 
fantasi til at forestille sig, at produktionen af mudret og gennemblødt tøj har 
været på sit højeste. 
  Nordlyset har nu fået motion på programmet med en ugentlig motionsdag. 
Dette har glædet alle børnene, som har fået rørt sig gennem mange sjove 
aktiviteter. Bl.a. er der afholdt motionsløb med løb rundt om børnehaven. 
  Børn og voksne i Nordlyset ser nu frem til den søde juletid. Den 24.nov. 
blev der taget hul på julen med en tur i skoven, hvor der blev indsamlet 
mos, kogler og gran som skal bruges til juledekorationer, som børnene skal 
lave. I december skal børnene i gang i juleværksted, mon ikke der skal laves 
nogle hemmeligheder? En ting er sikkert: Nordlyset kommer til at syde og 
boble af nisser, julehygge og forventningsfulde børn den kommende måned. 
Rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

På vegne af bestyrelsen Helle Pernille Hansen      
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

Julehygge i Brugsen 
  Julen er en hyggelig tid i Brugsen med mange gode tilbud og hygge-
lige aktiviteter i butikken. 
Der er allerede mange julesokker, der pynter flot op i butikken. Der er 
plads til flere, men husk at sidste frist for aflevering af børnenes jule-
sokker er på onsdag den 16. dec.. Sokkerne kan afhentes fra tirsdag 
den 22. dec., og julemanden har lovet at fylde noget godt i dem inden. 

Søndag den 13. december - Whiskysmagning i butikken    
Uddeleren udskænker smagsprøver på 5 forskellige Single Malt whiskyer. 
Smagningen foregår fra kl.15 – 1730 men hele dagen er der en god rabat på 
whiskyerne. Måske en god gaveidè ?  
Husk i øvrigt også at se på Nettorvet.dk, når der skal købes julegaver. Varen 
bestilles på Nettorvet og afhentes og betales i Brugsen. Nemt og bekvemt.  
Julemanden kommer lørdag den 19. december kl. 12  
Julemanden og juleassistenterne fra Falck i Galten kommer i brandbil med 
fuld udrykning. Brandbilen er fyldt med godteposer til alle de fremmødte 
børn. Mens vi venter på julemanden, serverer bestyrelsen dejlig varm gløgg 
og æbleskiver fra kl. 11.   Ganske gratis!  
Onsdag den 23. december rafler vi om prisen hele dagen  
Ved køb på mindst 100 kr. får du en chance for at kaste terningerne - slår du 
to seksere er hele dit indkøb gratis.  
Godt nytår – Kom ind i butikken nytårsaftensdag kl. 11-13 
Bestyrelsen ønsker kunderne godt nytår og serverer champagne og 
børnechampagne. I dagens anledning har butikken selvfølgelig knaldgode 
nytårstilbud på champagne. 
NYT om brød og blomster 
Butikken er blevet godkendt til, at vi selv må pakke brød og kager fra bake-
off i poser. Det betyder bl.a. et større udvalg, og butikken kan tilbyde for-
skellige slags brød f.eks. til ”bag-selv”. Der er også flere slags lækre små-
kager, pebernødder, kager og meget andet.  
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Herskind Brugsforening 

 
  Uddeleren har etableret et samarbejde med Blomsterhuset i Galten, som 
betyder, at Brugsen har et flot udvalg af friske potteplanter, sammenplant-
ninger og buketter. Man har også mulighed for at bestille en buket i butik-
ken – bestem selv pris og farvesammensætning. Har butikken bestillingen 
senest fredag formiddag, kan buketten afhentes og betales i butikken om 
eftermiddagen. Det kunne f.eks. være en god idé som værtindegave. 
Butikkens åbningstider i julen 
Som sædvanlig har butikken åbent alle dage også i jule- og nytårsdagene. 
Åbningstiderne er således:  

• Juleaftensdag 24. december         kl.   7.30 – 15.00 
• Nytårsaftensdag 31. december     kl.   7.30 – 15.00  
• Nytårsdag 1. januar                      kl. 10.00 – 16.00 
• Alle andre dage i december         kl.   7.30 – 20.00 

OBS: Åbningstider fra 2.januar 2010: Hver dag kl. 7.30 – 19.00 
  Butikken har siden august haft åbent til kl. 20. Vi har fulgt omsætningen i 
timen fra kl.19 til 20 og må konstatere, at den ikke er tilstrækkelig stor til at 
kunne dække omkostningerne. Efter en pæn start i de første par måneder er 
salget faldet, og vi har derfor besluttet, at butikken fra januar 2010 igen 
lukker kl. 19.  
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Herskind Brugsforening 
Forventninger til regnskab 2009  
Set fra Brugsens side er det bedste ved året 2009, at det snart er slut! Det har 
bestemt ikke været et godt år for vores lokale butik, hvis vi ser på 
omsætningen. Frem til og med november har omsætningen i butikken været 
mere end en halv mio. kr. mindre end i 2008. Da grundlaget for butikkens 
indtjening er omsætningen, har det naturligvis stor betydning for tallene på 
bundlinjen. Allerede ved årets begyndelse kunne vi se, at vores budget for 
2009 ikke kunne forventes at holde, derfor foretog vi nogle handlinger for at 
forsøge at øge omsætningen og nedbringe omkostningerne. Det lykkedes 
ikke at øge omsætningen, mens vi har nogenlunde styr på omkostningerne. 
En af årets positive ting er, at svindet i butikken er blevet væsentligt mindre 
end sidste år. Det er rigtig dejligt, at de indsatser. vi har gjort mod svindet, 
også har virket. 
Vi regner med sorte tal i regnskabet for 2009, dvs. et overskud, men slet 
ikke noget prangende. 
Forventninger til udviklingen i 2010 
I 2010 er der fortsat ikke noget, der tyder på, at der skulle komme væsentlig 
stigning i omsætningen. Det skal naturligvis ikke afholde mig fra at opfor-
dre alle områdets borgere til at lægge en større del af den daglige handel i 
vores lokale butik ☺  
  Når vi ikke kan forvente større omsætning, må vi i stedet stramme livrem-
men og spare på omkostningerne. Vores tungeste post er naturligvis lønnen, 
så det er der, vi skal hente noget. Fra 2010 iværksætter uddeleren en ny og 
strammere arbejdsplan, der bl.a. betyder at butikkens faste personale tager 
flere weekendvagter. En deltidsmedarbejder er afskediget, og som nævnt 
ovenfor beskærer vi desuden den daglige åbningstid med en time. Herud-
over har bestyrelse og uddeler sammen med salgschefen fra Coop gennem-
gået alle butikkens omkostningsarter for at finde mulige besparelser. I 2010 
vil vi ikke annoncere i ugeavisen, da det ikke har givet nogen nævneværdig 
effekt i 2009. I stedet annoncerer vi via løbesedler og mails, som er meget 
billigere. Hvis du ikke er tilmeldt butikkens ”Tilbudsmail”, så send en mail 
til brugsen@herskindbrugs.dk. 
  Anstrengelserne har resulteret i et budget for 2010, der på grundlag af uæn-
dret omsætning skulle give et overskud på 188.000 kr. før skat. Vi vil følge 
udviklingen meget tæt i 2010 og har aftalt et løbende samarbejde med Coops 
salgschef med henblik på at kunne reagere i tide på uforudsete udviklinger. 
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  Vi hører ind imellem, at kunderne går forgæves efter varerne i butikken – 
at der er tomme hylder. Det er meget uheldigt, når vi kæmper med for lav 
omsætning. For at komme dette til livs arbejdes der intenst i butikken med 
optimering af den automatiske disponering, og fra nytår ændres vareleverin-
gerne for at sikre, at der altid er friske varer i butikken - også om søndagen. 
Desuden vil jeg opfordre kunderne til at give personalet besked om mang-
lende varer i stedet for naboen. Naboen kan ikke gøre så meget ved det! 
Uddeleren vil rigtig gerne gøre noget ved det.  
 På vores generalforsamling vil jeg give en grundigere redegørelse for resul-
tatet i 2009 og forventninger til 2010. Generalforsamlingen er onsdag den 
24. marts – reserver aftenen allerede nu. 
  Afslutningsvis vil jeg understrege, at Herskind Brugs ikke er en virksom-
hed i krise. Brugsen har en stor egenkapital, en god likviditet og skylder 
ikke meget væk, men der er brug for større indtjening for at kunne imødese 
fremtidens udfordringer. 
  

   I forrige nummer af Herskindsigt skrev jeg, at vi skulle have opsat et nyt 
stakit ved Brugsen. Projektet er desværre blevet udskudt. Derfor er hækken 
der stadig.  
   Bestyrelse og uddeler ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

Bestyrelsens medlemmer:  
• Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind (formand) 8695 4057 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind (næstformand) 8695 4407 
• Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind (sekretær) 8695 4646 
• Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind 8695 4177 
• Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind 8695 4620 
• Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D, Herskind 8696 1919 
• John Poulsen, Voldbyvej 74, Sjelle 6167 4272 

Suppleant: Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind 8695 4198 
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Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst….i HG&B 
    Borgerforening    

 
   Ja så står julen snart for døren, og det er blevet tid til årets sidste referat af, 
hvad der er sket i den seneste tid i HG&B. Efteråret har budt på flere inter-
essante arrangementer for vores lille grundejerforening, men foreningen er 
desværre også mærket af krisen – eller det skulle man i hvert fald tro med 
den ringe tilslutning, som der var til generalforsamlingen 29. oktober.  
 

Legepladsdag 24. okt.: Til årets anden legepladsdag oplevede vi en større 
tilslutning end forventet. Ud over bestyrelsen var der mange, der trodsede 
det tvivlsomme vejr og kom og gav en hånd med. Vi fik fjernet affald fra 
bedene, beskåret buske og træer, klippet hæk og ordnet fliser. Desuden blev 
højen ordnet, og den har aldrig været så pæn som nu. Bordene blev flyttet i 
vinterhi, så der står de trygt og godt vinteren over. Jette og Torben diskede 
op med pølser, brød og en gang drikkelse til at slutte af på, og jeg tror, at vi 
alle gik derfra med god samvittighed over at have gjort legepladsen så pænt 
i stand til vinteren.  
 

Virksomhedsbesøg på Herskind Savværk 17. okt.: Endnu engang havde 
HG&B arrangeret virksomhedsbesøg på en af de lokale virksomheder, og 
denne gang gik turen til Herskind Savværk. Bestyrelsen havde sat en øvre 
tilmeldingsgrænse på 20 personer, men arrangementet var dog lige knap 
udsolgt. Det var en rigtig spændende aften, hvor der var noget at se på for 
både store og små. Det er altid spændende at lære noget nyt om de ting, der 
foregår i lokalsamfundet, og jeg tror, at alle fik tilegnet sig en del ny viden 
om, hvordan Herskind Savværk fungerer.  
 

Generalforsamling 29. okt.: Som nævnt i indledningen var det et meget 
ringe fremmøde, som vi oplevede til den årlige generalforsamling, men selv 
om der kun mødte seks personer op, fik vi en god aften ud af det, og vi fik 
diskuteret, hvad der diskuteres skulle. Den nye bestyrelse består af Mogens 
Grejsen som formand, Ole Pedersen er næstformand, Christina Ladefoged 
er sekretær, Brian Brandt, som tidligere var 1.suppleant blev valgt som me- 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
nigt medlem. Derudover byder bestyrelsen Jane Thomsen fra Fuglevænget 
26 velkommen som kasserer. Svend Andreasen er 1.suppleant mens Steen 
Teglbjerg er 2. suppleant. Jette Hedensted har valgt at træde ud af 
bestyrelsen, og HG&B vil gerne takke for et godt samarbejde samt de man-
ge timer, som Jette har lagt i bestyrelsesarbejdet. Hans Gravsholt fortsætter 
som revisor, og ligeledes fortsætter Bent Nielsen som revisorsuppleant. 
  På generalforsamlingen blev en mulig sammenlægning af forsamlingshuset 
og grundejerforeningen endnu engang diskuteret, og Mogens har indkaldt 
forsamlingshusets bestyrelse til et møde om dette. HG&B ønsker at få den-
ne sammenlægning gennemført, idet den synes, at begge foreninger arbejder 
for samme sag.  
 

Nyheder og forslag 
Fælles opslagstavle på venteskuret ved legepladsen. Som nogen måske 
har bemærket, har vi opsat en opslagstavle på venteskuret ved legepladsen. 
Den er tænkt anvendt til at bringe aktuelle meddelelser på. Tavlen er til rå-
dighed for alle, som har et budskab, som andre kan bruge til noget.  
  Det kan være arrangementer, ønsker om køb eller salg, efterlysninger o.l. 
Noget som de gerne vil give besked om. Hjælp med at holde den renset for 
gamle meddelelser. (Skraldespanden står lige ved siden af!)  
 

Vov! Vov! – behov for hundeskov? Flere ting peger i retning af, at vi har 
behov for et fristed for hunde i området. De mange – (ellers meget søde) 
skilte med skidende hunde rundt om i kvarteret, sender dog et signal om, at 
ikke alle er tilfredse med den måde, der luftes hund på. Og det er ikke godt 
for sammenholdet i vores by   
  Det har også vist sig, at nogle hundeejere ikke kan finde ud af at holde 
deres hund i snor på Sporet ved Herskind, hvilket i sidste ende kan betyde, 
at lodsejerne siger stop for Sporet og betyde, at nye spor ikke kan etableres 
p.g.a. frygten for løsgående hunde.  
Derfor: Er der nogen der vil være med i en arbejdsgruppe, som har til for-
mål at finde et egnet areal, som vi kan leje til hundeskov, hvor hunde kan 
løbe frit. Vi har allerede fået tilsagn om, at en lodsejer i området gratis vil 
stille hegn til rådighed, hvis vi selv kan opstille det - og ellers kan finde et 
passende areal i nærheden. 
  Ring på tlf.. 86954345 eller mail grejsen@gefiber.dk hvis du vil være med 
til at løse denne opgave.  



 

 30

Herskind Grundejer- og Borgerforening 
De mange skilte med ”nej tak” til hundelorte taler sit tydelige sprog om, at 
ikke alle hunde er lige populære. Men når en hund skal - så skal den. Så 
hvem skal man så rette sin vrede mod. 
Hundetanker 
Som hund har jeg ikke mange behov.  Og det er ikke! ..hvor andre skal gå! 
Men tillad mig her, at sige et ”VOV!” Skulle det ske, at der smutter en ”prop”. 
De meste basale - for ikke at lide Må den, der har mig - samle den op! 
- er noget at æde - og et sted at sk… Hvis du, som læser - føler dig ramt. 
Selv - kan jeg ikke fjerne klatten Så tænk på noget, der lugter klamt 
(Har ikke samme evner som katten!) Den, som har trådt i en hundelort, 
Herren må vise mig, hvor jeg må - har en lunte … og den er kort! 
 

Mangler vi et rigtigt busstoppested i Herskind? Der er sikkert mange 
både nye og gamle beboere, som ikke kender muligheden for at bruge lokal-
bus 450 til Galten? Det skyldes måske, at der ikke er et egentligt busstoppe-
sted eller en køreplan ophængt nogen steder, så man kan se afgangene? 
  Synes du, at det er et relevant problem, så meld tilbage til redaktøren på 
hjemmesiden: www.Herskind-Skivholme.dk. Se også side 17 og 49. 
 

Angående sammenslutning af Herskind Grundejer- & Borgerforening  
 Vi arbejder fortsat på en sammenslutning af de 2 foreninger og spørgsmålet 
vil på ny blive drøftet ved den kommende generalforsamling i Herskind 
Forsamlingshus. Desværre var der ikke mange, der fandt det ulejligheden 
værd at møde op på vores ordinære generalforsamling. Men sådanne ting 
tager jo også sin tid, og en sammenslutning vil kræve en ekstraordinær 
generalforsamling, hvis de 2 foreninger bliver enige herom.  
  Så indtil videre kører vi videre, og der vil for 2010 blive opkrævet 
kontingent på sædvanlig vis her i januar måned. Se også nederst side 15. 

På bestyrelsens vegne Christina Ladefoged 

HG&B´s bestyrelse: 
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen, 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand 
og legeplads 

Ole Pedersen, 
Fuglevænget 48 

8610 6025 olejuni@yahoo.com 

Kasserer Jane Thomsen, 
Fuglevænget 26 

2175 8770 thjane@sol.dk 

Sekretær Christina Ladefoged 
Vibevænget 17 

2926 7751 chla@scanl.com 

Bestyrelses-
medlem 

Brian Brandt 
Vibevænget 57 

8695 4646 
 

bhb@gefiber.dk  

Suppleanter og udvalg  pr.november 2008  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen, 
Vibevænget 10 

8695 4368 svendoglillian@yahoo.dk 
 

2.suppleant Steen Teglbjærg 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk 

Scrapbog og 
revisor 

Hans Gravsholt, 
Fuglevænget 8 

8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 20634390 / 86954180 
 
Siden sidst: Quindeaften d.2.okt. blev endnu engang et tilløbsstykke, idet vi 
måtte sige nej til de sidste, da der var udsolgt. Vore udstillere havde gjort 
meget for at ”underholde” os. Der var mange fine ”messe-tilbud”. Vi glæder 
os allerede nu, til vi skal planlægge næste års quindeaften. 

Hilsen Udvalget 
 
Mandehørm: Skal mændene i byen ikke have en aften uden quinder og 
børn? Findes der nogle kvikke fyre, som har mod på at arrangere en mande-
hørmsaften? Hvis ja, kontakt da formand for forsamlingshuset tlf.8695 4180, 
som vil være jer behjælpelig med dato m.m. 

Hilsen Bestyrelsen 
 
Til alle brugere af forsamlingshuset: Bestyrelsen har gentagne gange op-
levet, at bestik – glas samt porcelæn ikke altid er rent til de næste lejere. Det 
er ærgerligt for jer, som skal bruge forsamlingshuset. Bestyrelsen vil derfor 
indskærpe alle, som bruger forsamlingshuset, om at følge brugsanvisningen 
for, hvorledes en industriopvaskemaskine bruges. Husk det er en hurtig-
vasker, og den er derfor ikke så grundig som den, vi har hjemme i køkkenet. 
 
Juletræsfest: Søndag d.13.dec.kl.10–12. Se opslag i Brugsen om tilmelding 

Hilsen Juletræsudvalget, som bl.a. består af  
Hanne Arbjerg og Charlotte Mikkelsen 

 
 
Generalforsamling: Mandag d.22.febr.2010 kl.1930 i forsamlingshuset. 
    HG&B har foreslået en sammenlægning, hvilket vil blive drøftet på 
generalforsamlingen. Forsamlingshusets bestyrelse er ikke stemt for idéen, 
bl.a. fordi forsamlingshuset er for hele byen, og da der er 2 grundjerfore-
ninger og en 3. på vej ved den nye udstykning ved Herskind Plantesalg, så 
er grundlaget vist faldet til jorden. 

Bestyrelsen 

Bestyrelse: Se Herskindsigt sept.2009 
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 Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
 

  JULETRÆSFEST 
Mandag d. 29. december 2009  

Arrangører:  
Charlotte og Jesper Eriksen, 8695 4514  
Kristina og Steen Rasmussen 8695 4818 

Lotte og Peter Fjelsted 2360 4241 
Afholdte arrangementer  
Charlotte og Jesper Eriksen og Kristina og Steen Rasmussen 
  

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

1.søndag i advent. Travetur i Skivholme Skov i regn og mudder, så  
Troldehøjen blev besteget af få. I forsamlingshuset var der varmet op til 
boller, glôgg og æbleskiver. Juletræet ved forsamlingshuset blev tændt.  
  

Kommende arrangementer 
  

Fastelavn 2010. Lørdag d.13.februar går "soldaterne" til hus og gård for at 
samle penge ind og inviterer til fest i forsamlingshuset søndag d.14.februar.  
  

Generalforsamling. Lørdag d.6.februar 2010. Spisning kl.17 for medlem-
mer m/familie. Husk tilmelding, så vi ved hvor mange der kommer.      
Generalforsamlingen er kl.1830. Forslag til vedtagelse skal stiles skriftligt 
til formanden inden 14 dage før generalforsamlingen. 
  

Vårfest. Lørdag d.27.marts. Bestyrelsen arrangerer og nytilflyttere får en 
særlig velkomst invitation. Reserver allerede nu dagen 
   

Udlejning: Ole Petersen, Skivholmevej 83, tlf.: 60 719 219 
www.herskind-skivholme.dk 

 

 Ny adresse: SKIVHOLMEVEJ 87, Skivholme, 8464 Galten 
- men huset er hvor det altid har været 
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Herskind Dilettantforening 
 
 

Bjældeklang, julesang…..  
og Dilettanterne er godt i gang. 

 
Glæd jer til forårets dilettantforestilling med  

Herskind dilettanterne i Herskind forsamlingshus:  
den 19. og 20. marts 2010. 

 
Forviklinger, forvirring og crazy komik – forestillingen 

indeholder alt, hvad der hører til, i en rigtig god 
gammeldags dilettantforestilling…………… 

………….. ja næsten som for 25 år siden, da Herskind 
dilettanterne for første gang åbnede dørene. 
Hvem ved, måske er der endog skuespillere, 

 som også var med for 25 år siden ?? 
 

Glæd jer….. det gør vi. 
 

Glædelig jul og lykkebringende nytår  
fra alle os til alle jer. 

 
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men består af: 
  Steffen Brandt   Tlf. 5072 2110     Susanne Lauritsen. Tlf. 8695 4339 
  Lone Smed.       Tlf. 8695 4128    Trine Frengler.       Tlf. 8695 4494 

På foreningens vegne Trine Holten Frengler 
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HERSKIND  BOLDKLUB 
 
Bestyrelse: Adresse Telefon 

Gunnar Hansen, formand, Ladingvej 31, Skivholme       2447 4979 
Paul Fox, næstformand, Ladingvej 23, Skivholme 2327 1246   
Margit Simonsen, kasserer, Skyttehusvej 17, Skivholme 3131 0785 
Helle Pernille Hansen, sekretær, Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Maja Hampen Jakobsen, Fuglevænget 36, Herskind 2181 2599 
Lotte Meedom Simonsen, Skyttehusvej 7, Skivholme 2682 6511 
 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Søren Nedergaard, Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Gymnastik: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold: Brian Dalby, Langelinie 66, Herskind 4137 7430 
Kampfordeler: Elisabeth Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 8695 4844 
Idrætssamvirket: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
Præmiewhist: Orla Rasmussen, Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Petanque: Per Rohde,  Hedevej 30, Herskind Hede 2423 1937 
Kantinen/klublokalet Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Gunnar Hansen, Ladingvej 31, Skivholme  2447 4979 
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Herskind Boldklub 
 
  Boldklubbens sponsoraftaler er nu alle fornyet, og sponsorvæggen ser im-
ponerende flot ud. Hvis du ikke har set den ”nye” væg – så tag et kik ved 
lejlighed. Vores sponsorer har for nylig fået tilbudt at vise selskabet/firmaet 
frem i forbindelse med Landsbydagen den 16. april 2010.   
  Via vores samarbejde med Landsbyrådet for Herskind-Skivholme giver vi 
mulighed for, at sponsorerne kan deltage i landsbydagen med en stand eller 
en udstilling, som kan vise, hvad det enkelte firma kan tilbyde. 
  Herudover har vi inviteret sponsorerne til et lille let traktement lørdag den 
9. januar 2010 hvor vi sammen kan glæde os over den flotte sponsorvæg. 
Mødet starter kl.11. 
 
 Haltimer 
  Vi bestræber os på i bestyrelsen, at hallen bliver brugt mest muligt i det 
tidsrum, vi har hallen til vores rådighed. Aktiviteterne starter kl.16, og vi 
har fra i år været heldige også at leje timer ud om fredagen og i weekenden. 
Det er primært badminton der lægger beslag på hallen om fredagen og 
week-ends, og det er glædeligt at konstatere, at vi har fået mange nye unge 
spillere, så alle hold er fyldt op, og at 3 hold er tilmeldt turnering. 
 
Ønskeseddel for det kommende år. 
  Fra Boldklubben vil vi gerne ønske en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. 
I bestyrelsen har vi sammensat en ønskeseddel for det nye år og  vore 
ønsker hedder: 
  Nyt nøglesystem ( plus sammenkobling med skolens nye alarmsystem)  
Hel Hal. Det bliver først muligt efter år 2012 på grund af Kommunens 
økonomi                 
Belægning fra P-plads og til Hallen 
Hjertestarter – der ER søgt hos TRYG Fonden 
Klub Office bogføringssystemet tages i anvendelse i løbet af 2010  
Hjemmesiden Herskind Boldklub bliver fornyet 
Opsætning af HAL UR – gerne via en sponsor 
Mere lys på græsbanen 
  Vi håber at få vores ønsker opfyldt, så vi kan honorere krav og ønsker fra 
vore medlemmer. 

På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen. Formand. 
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Herskind Boldklub 

Petanque 
    Ja, så fik vi sommerfesten overstået og også vores Petanque-turnering. Vi 
havde en dejlig – sjov og hyggelig dag med godt fremmøde – også udenbys 
fra. Per og Orla rendte jo med pokalen. Kim og Anita fik 2.præmie. Anette 
og Annette fik 3.præmie. Tak for gode sponsorpræmier fra Herskind Brugs. 
   Vi havde en hyggelig afslutning d.10.okt. Morgenkaffe og spil – dejlig 
frokost og masser af spil bagefter. Håber at vi alle ses igen til foråret (midt i 
april). Vi skal jo ikke undvære vores hyggelige/sjove aftener. 
   Godt at vi kan blive nævnt her. Tak til Ejner og Jørgen G for godt arbejde. 
Også tak til Kaj for hjælpen d.10.okt.    Anette 

Gymnastik 
   Vi er nu halvvejs inde i sæsonen – og juleafslutningernes tid. 
Sidste træning i år: 
Forældre/barn og - Børn 4-6 år: mandag den 14.12.  fra 16-18 
Spring          onsdag den 16.12. 
Dans          torsdag den 17.12. 
Aerobic M/K          tirsdag den 15.12. 
  Vi starter op igen allerede i uge 1 med de små hold mandag den 4.jan. – og 
så fremdeles… 
  Der er plads til flere på alle hold, så hvis nytårsforsætter går i retning mod 
mere motion, så kom til Herskindhallen og start med en gratis prøvetime… 
  God Jul og godt Nytår.     Inge 
 
Der er endnu ledige pladser !!!! 
  Siden september måned har vi hver tirsdag i 1½ time været samlet til gym-
nastik i Herskind Hallen. Det er helt fantastisk at se, der hver gang møder 
30 - 40 gymnaster op i alle aldre. 
  Jeg glæder mig hver gang til at komme til gymnastik. Jeg møder en flok 
søde, rare og dejlige gymnaster, der kommer og får rørt deres krop fra top til 
tå. Når vi starter kl.19, ser jeg en flok gymnaster, der bare er fyldt med ener-
gi med stort “gå på mod” glade og meget smilende. Alle ved, at det er vig-
tigt med motion rimelig ofte, og som aftenen skrider frem, ser jeg mange 
med “sved på panden” og røde kinder. Det er en ren fornøjelse at være 
sammen med disse gymnaster. 
  Jeg vil gerne opfordre dig til også at møde op, og selv om vi har været i 
gang et stykke tid, er det “let” at hoppe ind på holdet. 
  Vi starter op igen efter juleferien tirsdag den 5. januar 2010 kl.19.  
Jeg vil gerne ønske alle mine gymnaster en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Stor hjertelig gymnastikhilsen   Erik  Jespersen 
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Herskind Boldklub 
Badminton 

 På internettet er der hentet følgende: 
Pulje 54 ( 4H serie 3 ) K V U T Score P 

1 Herskind BK 2 2 0 0 16-0 6 
2 Thorsager-Rønde 1 1 0 0 7-1 3 
3 B65/IF Fjorden 3 0 0 3 1-23 0 
4 Skanderborg BK 0 0 0 0 0-0 0 
Pulje 61 ( Motionister 4+4 B-C ) K V U T Score P 
1 Herskind BK 3 1 0 2 17-19 5 
2 Sorring-Toustrup IF 2 2 0 0 16-8 4 
3 TST 2 1 0 1 12-12 3 
4 Hammel GF 3 1 1 0 0 7-5 2 
5 Hammel GF 2 2 0 0 2 8-16 1 

Pulje 17 Ungdomshold K V U T Score P 
1 Skanderborg BK 6 5 1 0 30-6 16 
2 Herskind BK 5 3 2 0 23-7 11 
3 Stautrup IF 4 3 0 1 18-6 9 
4 Harlev IK 6 1 2 3 15-21 5 
5 Hasle BK 2 5 0 2 3 7-23 2 
6 Låsby Boldklub 6 0 1 5 15-21 1 
I disse puljer klarer Herskind Boldklub sig tilsyneladende fint. 

Hans Gravsholt 

Green Street Roligans 
 Nu er fodboldsæsonen 2009 forbi, og det lykkes desværre ikke for Herskind 
Boldklub at foresætte det eventyr som ellers var så lykkeligt. Slutresultatet 
blev en klokkeklar nedrykning til serie 5, og det har været en meget stor 
skuffelse for fanklubben, at skulle se så mange dårlige fodboldkampe, som 
vores elskede fodboldhold har været deltager i. Fanklubben har stadig tiltro 
til holdet og vil også til næste år være at finde på sidelinjen til alle hjemme-
kampene, en klog mand sagde engang ” Hvad man ikke dør af, bliver man 
stærk af”. Det samme glæder for fanklubben, som jeg personligt tror, vokser 
sig stor og stærk, når græsset igen bliver Grønt. 
 Én af de positive ting som er sket i sæsonen 2009, er et fantastisk comeback 
af Søren ”Sunshine” Simonsen. Den mand kan bare noget med en fodbold, 
som hverken Henrik Risom eller Cristiano Ronaldo kan. I comeback- kam-
pen spillede han som en ung Pelé med overblik og målfarlighed, som endte 
med at afgøre kampen til Herskinds fordel. 
 Fremtiden for serie holdet i Herskind ser også lys ud. Der er tiltrådt en ny 
træner efter at træner-teamet Morten Rasmussen&Søren Simonsen er holdt. 
Fanklubben vil gerne sige tak til de 2 trænere for en stor arbejdsindsats. 
Den nye træner er Jesper fra Sabro, som allerede efter første træning 1.12.09 
fik kælenavnet Søren Åkeby for hans utrolig hårde fysiske træningsmetoder. 
Flere af spillerne lignede efter 1 times træning en flok McDonalds-amerika-
nere, som skulle dyrke motion for første gang. Alt i alt virker Jesper som en 
træner, der har de samme ambitioner, som fanklubben har. 
  Vi i fanklubben glæder os allerede til næste sæson. 

Formand Carsten Rasmussen 
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Herskind Boldklub 
Præmiewhist 

Juleafslutning med spisning torsdag den 17/12 kl. 19 
Første spilleaften i den nye år er torsdag den 7/1. 
Der er tomme pladser ved bordene, så nye spillere er meget velkomne. 
Det er i HB Klublokalet torsdage kl. 19.    Inge 
 

HB Seniorhold 
  Efterårssæsonen 2009 blev desværre ikke, som hverken holdet eller spiller-
ne havde håbet på. Mange af de første kampe endte med små nederlag, og 
så røg gejsten og viljen desværre ud af holdet. Vi kom aldrig rigtig ovenpå 
igen, og det hele endte desværre med nedrykning til serie 5 igen. Vi må der-
for op på hesten igen og kæmpe os tilbage i serie 4, hvor vi gerne vil være. 
  Forberedelserne til den nye sæson er derfor allerede begyndt, da målet er 
oprykning igen allerede til sommer. Modet og viljen er vendt tilbage, og 
holdet er igen blevet enige om at finde arbejdshandskerne frem og gøre det 
sjovere at spille og se seniorfodbold i Herskind Boldklub. 
  En af grundende, til at gejsten igen har fået et nyt pust fremad, er, at klub-
ben har været ude og skaffe ny seniortræner. Jesper på 28 overtager efter 
Søren Simonsen og Morten Rasmussen, og han har allerede vist sine nye 
planer og idéer for holdet. Jesper er bosat i Sabro og har trods sin forholds-
vis unge alder en 10 år lang trænererfaring. 9 år som ungdomstræner på 
forskellige hold i AGF og senest som serie 4 træner i Lystrup.  
  Holdet har sammen med Jesper fastsat nogle mål for sæsonen, og det har 
Jesper så allerede lavet en plan for, hvordan vi når. Derfor er træningen 
allerede begyndt frem mod den nye sæson. Konditionstræning er derfor på 
programmet hver tirsdag, hvor seniorholdet træner udendørs på grusbanen.  
  Når sæsonen kommer nærmere, vil vi så holde et møde og se, om der igen 
i år er basis for 2 hold i Herskind eller der måske skal laves noget 
samarbejde med oldboys holdet for at få det til at fungere. Derfor skal der 
også lige lyde en opfordring til at komme op og spille med. Her i vinter-
perioden træner vi tirsdage fra 1930 udendørs med efterfølgende indendørs i 
hallen for dem, der har mere energi. 
   Til sidst vil jeg bare lige takke spillere, klubben og tilskuerne for god 
opbakning til holdet og ønske træner Jesper god vind med holdet fremover! 

Mål-aktiespillet 2008/2009 
Så blev vinderen af årets målaktiespil fundet og den heldige/dygtige vinder 
kunne glæde sig over 800 gode danske kr. Der var dog heller ikke nogen i år 
ramte det helt rigtige resultat på 42 – 53 men der var mange der var tæt på.  
Vinderen blev:    Jesper Sølvsten, Vibevænget 36 (44-55)  4 mål fra 
  2) Kenneth Simonsen, Skyttehusvej 17 (40-50)  5 mål fra 

 3) Margit Simonsen, Skyttehusvej 17    (47-53)  5 mål fra 
Morten Rasmussen 
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FC Langelinie 
Efterår 2009 
 Har budt på mange oplevelser både på og uden for banen. Vi kan her i 2009 
konstatere, at succesen fra 2008 fortsætter. I år har været det år med størst 
medlemstilgang og klubbens største medlemstal. En STOR tak til de mange 
aktive, forældre, trænere og frivillige, der støtter op om vores klub! 
  

Fodboldafslutning 2009 
  Afslutningen var igen i år henlagt til Århus Stadion, hvor 220 spillere, træ-
nere, frivillige og familie var inde og se AGF – FC Midtjylland. I vores FC 
Langelinie spilletrøjer fyldte vi et helt tribune afsnit – ET FLOT SYN! 
En oplevelse, som jeg vist godt tør love, er blevet til en tradition. 
  

Indefodbold/vintertræning 
  Så er ude sæsonen slut. Det betyder, vi tager fat indendørs. Vi kan igen i år 
tilbyde indefodbold. Se træningstider på hjemmesiden www.fclangelinie.dk. 
  

Foråret 2010 
  Som noget nyt planlægges i foråret 2010 klubbens første udlands tur. 2 
hold barsler med at deltage i en pinseturnering i Tyskland. Spændende! 
  

Jyske Lod 
  I den forbindelse har I måske bemærket, at spillerne blandt andet bruger 
deres fritid på at sælge FC Langelinie/Jyske Lod. Overskuddet går ubeskåret 
til holdets aktiviteter, som f.eks. støtte til at deltage i turnering i Tyskland 
og vores talent-samarbejde med AGF Fodboldtalentskole. Støt det. 
  

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

Hold øje med hjemmesiden www.fclangelinie.dk, så er du altid opdateret! 
Mvh. Steen, FC Langelinie 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

   Jul og nytår igen – allerede nu? Ja, for adventskransen er tændt, det dufter 
af gran og kager, julekataloger i massevis vælter ind, lygten tændes allerede 
kl.16, for det er mørkt og måske koldt derude. 
  Her i Norden fejrer vi jul. I den engelsktalende verden hedder det christ-
mas, og det er jo det, det egentlig handler om, nemlig kristusmesse til ære 
for barnet, der blev født i Betlehem – ikke natten til den 25.december, men 
engang for længe siden! 
 

  Alle tidspunkter for julens gudstjenester står i Kirkebladet, og de står også 
i Galten Folkeblad 
  I adventstiden er der tradition for afholdelse af en gospelkoncert. I år bliver 
det i Sjelle Kirke torsdag den 10.dec. kl.1930 med kvartetten ”Breeze of 
Gospel”. Der bliver lovet en række klassiske og nye gospelsange, et par 
fællessange og små historier om gospelmusikken. Det bliver musik med 
gang i, så man har svært ved at sidde stille, og det behøver man heller ikke! 
  Det er også blevet en tradition, at Levefællesskabet Hertha opfører nogle 
ældgamle julespil i Skivholme Kirke. De hedder ”Kristi Fødselsspil” og 
”Hyrdespil”, og det bliver onsdag den 16.dec.kl.19. Det er en stemnings-
fuld og fin oplevelse med dejlig sang og musik. De vandrer rundt i kirken, 
hvor bænkene er flyttet ud fra væggen, og der er sjov mellem hyrderne.  
Jo, der er plads til både humor og respekt, og alle er klædt i fine, farverige 
dragter. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
 
   Sjelle og Skjørring kirker har til nytår 100 års fødselsdag. Er de virkelig 
ikke ældre? Jo, det er stadig kirkebygninger fra middelalderen; men for 100 
år siden blev de selvejende. Det skal fejres! Og det bliver det efter gudstje-
nesterne søndag den 3.jan. med champagne og kransekage i våbenhuset. 
  Lørdag den 16.jan.kl.14 – 1630 bliver der nytårsfest. Denne gang begyn-
der vi i Skivholme Kirke, hvor Rolf Sandmark og Anne-Marie Elbech fra 
Herskind vil give koncert på basun og orgel. Derefter det traditionsrige 
kaffebord med svesketærte og andet godt i Sognegården. 
  Tirsdag den 19.jan.kl.14 er der kirkehøjskole i Galten. Først en kort guds-
tjeneste i Galten Kirke, og efter kaffen i Sognegården foredrag ved tidl. for-
mand for Etisk Råd, Ole Hartling: ”Etik er valget af det gode” – men hvad 
er så det gode? 
  Torsdag den 21.jan.kl.19 bliver der en anderledes gudstjeneste i Sjelle 
Kirke, nemlig en rockgudstjeneste ved ungdomspræst Peter Tast og Thomas 
Frøkjær. Se nærmere i dagspressen. 
  Søndag den 31.jan.kl.16 er der i Skovby Kirkeen storslået korkoncert 
med Skt. Clements Drengekor. Koret startede i 2003 med 15 drenge og er nu 
vokset til ca.40 drenge og mænd! Det er den første af en række koncerter 
under overskriften ”De store mestre”, som arrangeres i fællesskab af de 7 
sogne i gl. Galten Kommune. 
 Onsdag den 3.febr. er der igen kirkehøjskole. Denne gang i Storring Kirke 
og konfirmandstue kl.14. Foredraget bliver ved forfatter, lyriker og debattør 
Søren Ulrik Thomsen: ”Arvesynden”. Er det ikke menneskeligt at fejle? 
  Kirkehøjskolen fortsætter onsdag den 24.febr. kl.19 i Skovby med Peter 
Lodberg: ”Desmond Tutu”, og den 16.marts kl.19 i Skivholme med profes-
sor Kirsten Nielsen: ”Gudsbilleder i nyere danske salmer”. Se nærmere i 
Kirkebladet og i Galten Folkeblad. 
 
  Opfordringen til ”at give en hånd med” blev godt modtaget. Hermed en 
stor tak for det! Der sker noget med sti i skoven, med dragter til minikonfir-
mander og med dukker til forskellige spil. Vi går i gang først i det nye år. 
Der er sikkert plads til flere ”kirkevenner”, så spørg kun Thomas Frøkjær. 

 God jul og godt nytår! Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 

 
Herskindsigt       32. årgang nr. 124     Dec. 2009 
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Efterår i bæverdammen. 
   Bæverne har udforsket spejdergrunden her i efteråret. Vi har hygget om-
kring bålet, hvor vi har fået bl.a. hyldebærsuppe af egen avl, snittet en "ven" 
Vi har været i Skivholme skov og bygget bæverhuler, sejlet med træskibe 
og udforsket skoven. Hertha har haft besøg af os. Vi hilste på kalve, køer og 
grise, og derefter nød vi en lille madpakke på legepladsen. Vi har forberedt 
julemarked, malet glas og bagt pebernødder. 
  Nu venter en vinter, hvor vi nok mest vil lave indendørssysler, men vi 
håber på sne, så vi måske kan lave en snemand. Skulle der gå nogle børn 
rundt med en lille bæver i maven, så er I velkommen til at kigge forbi for at 
se, om det er noget for jer. Vi mødes hver torsdag fra kl. 1630- 18. 

Bæverhilsner Anne, Charlotte, Bente og Karen 

 
Nyt fra ulvene 

  Sidst i oktober måned overnattede ulvene i spejdernes shelter på spejder-
grunden. Vi havde en rigtig hyggelig fredag aften og nat. Vi mødtes kl.17 
fredag eftermiddag. Da soveposer og underlag var lagt til rette i shelteret, 
fik vi aftensmad - spaghetti og kødsovs - det var noget ulvene kunne lide. 
Bagefter lavede vi græskarlygter med både uhyggelige, venlige og sjove 
ansigter, og vi ristede og spiste græskarkernerne. Græskarlygterne tog vi 
med ud til shelteret, da vi skulle sove. Det var rigtig hyggeligt at falde i 
søvn i lygternes skær. Om natten regnede det, men det mærkede vi ikke 
noget til, vi sov trygt og tørt. Vi havde en super overnatning og lur mig, om 
vi ikke gentager successen til foråret. 
  Her i efteråret har ulveflokken også afholdt fuldmånemøde, hvor de nye 
ulveunger blev optaget i flokken og fik ulvenavn. Der blev lavet over 100 
juledekorationer til områdets pensionister. Disse blev delt ud den 21.nov. 
Den 22.nov. afholdt spejderne julemarked i Herskind Forsamlingshus. 
Ulvene hjalp bl.a. til ved tombolaen og ved boden, hvor man kunne lave 
juledekorationer og appelsiner med nelliker. Vi vil gerne sige mange tak for 
de mange gaver, vi fik til tombolaen og amerikansk lotteri. 
   I december måned skal vi julehygge, og årets sidste møde er tirsdag den 
15. december, hvor vi holder julefrokost for bævere, ulve og juniorspejdere. 
Mødet er fra kl. 17 - 19.  
Vi ses i det nye år - tirsdag den 5. januar 2010 kl. 18- 1930. 

Mange ulvehilsner fra Henriette 
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Nyt fra Gruppen 
 
   Først vil vi fra Herskind Gruppe ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et 
godt og spændende spejderår. Allerede sidst i januar går det løs. Måske får 
du besøg af en spejder, som vil sælge lodsedler fra spejdernes landslotteri, 
hvor ¾ af beløbet går til lokalt spejderarbejde.  
 
   Husk allerede nu på følgende datoer i grupperådet. Den 24.april tager vi 
arbejdstøj på og holder arbejdslørdag på Trekanten. Grupperådsmøderne er 
1.februar og 23.marts. 

Spejderhilsener Nels Jørgen 
 

Nyt fra JUNIOR spejderne 
 
Først tak til alle som støttede vores spejdere under spejderhjælpsugen. Vi 
fik samlet mange penge ind, som gik til støtte af opbygning af skoler i 
Afrika. Vi holder juniormøder tirsdag fra 18.00-19.30. Lige nu laver vi 
dolke og julehygger indendørs. Snakken går og vi glæder os alle til 
korpslejren, som er næste sommer i Skive – Lejren hedder See2010, og 20% 
af deltagerne er fra andre lande! God jul til alle Juniorspejderne og deres 
familier. 

Mange spejderhilsener Nels Jørgen.  
 
 

Julemarked 2009  
  Spejderne havde et velbesøgt julemarked. Tak til jer alle, som støttede 
julemarkedet ved såvel at skænke en gave til tombolaen samt støtte spej-
derne på selve dagen. Overskuddet går ubeskåret til spejderarbejdet på 
Trekanten. 
  Juletræer kan købes hos Kirsten og Hans Chr. på Præstbrovej 8, Herskind 
Her går overskuddet ligeledes til spejderarbejde. 
  Ledere og grupperåd ønsker alle læserne en glædelig jul og et godt nytår. 

Anna Margr. 
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Hertha Levefællesskab 
 

Hertha Levefællesskab når forskellighed skaber synergi 

Uddrag af artikel af Søren Hansen*) i” Mennesket i Midten” 
   I det social-økologiske Levefællesskab Hertha er der både plads til de 
udviklingshæmmede og til alle andre. Sammen skaber vi en hverdag, som er 
berigende for begge parter. 
 Hertha Levefællesskab, som er en lille landsby opad Herskind landsby tæt 
ved Århus, har eksisteret i snart 14 år. Her bor vi nu 125 mennesker, hvoraf 
20 er udviklingshæmmede, og vores erfaring er, at samværet skaber synergi. 
  Synergi er den kraft, som opstår, når to grupper af forskellige mennesker 
bringes sammen i en fælles livs-situation. Som ud af ingenting opstår noget 
helt tredje, end de to grupper hver især repræsenterer  og er i stand til at 
realisere. Erhvervslivets mest kreative og innovative sjæle ved, hvilke 
skjulte kræfter fænomenet synergi kan forløse. Vi lever altså nu på 14.år 
med den dynamik, en sådan livs-situation  hele tiden viser sig at skabe. 
    Herefter er der en tekst om værkstederne og den historiske udvikling i Hertha, 
og der sluttes med: 
Integration i praksis 
  Hvordan ser integration i praksis så egentlig ud?  
  Måske sådan: Det er søndag. Køerne skal malkes. Medarbejderen, som er 
daglig leder af landbrugsværkstedet, har fri. Alligevel bliver der malket og 
fodret, fordi nogle af landsbybeboerne frivilligt har påtaget sig at være 
husbondsafløsere. Hvis de ikke gjorde det, kunne landsbyen ikke have 
malkekøer. 
  Eller sådan: Salen er fyldt til bristepunktet. Der er beboere, naboer, 
udviklingshæmmede, medarbejdere og gæster. Først fyrer revygruppen fra 
nabolandsbyen de bedste numre fra årets revy af, og der grines, så taget er 
ved at lette. Så optræder Herthas kor med et større klassisk arrangement, og 
resten af aftenen forløber med snak og latter over kaffen og de lækre kager. 
  Og sådan: Det er søndag, og hele landsbyen summer af liv og mange 
menneskers aktivitet. Vi har ”Store forældredag”, hvor pårørende og venner 
af Levefællesskabet er inviteret til at løfte i flok. Der plantes porrer, der 
laves mad, der ryddes op. Hvis en mand kan male den store stald på en 
måned, hvor mange mænd skal der så til at male den på en dag? 
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Hertha Levefællesskab 
  I levefællesskabet har vi gjort rigtig mange erfaringer. En af dem har med 
penge at gøre.  
  Der er i samfundet i dag en tendens til at antage, at ”blot der kommer flere 
penge, så kan alle samfundets problemer løses”. Vores erfaring er 
anderledes: Går man i gang med at løse problemerne, så kommer pengene – 
som regel da. Et godt eksempel på den mekanisme er vores bageri. Det 
starter i køkkenet på et køkkenbord. Der kommer et menneske, som siger, 
hun vil være bager, og hun kan håndværket. Hun får en gammel skurvogn 
og et par ældre bageovne. Det går derud af, og det viser sig, at behovet for 
godt brød er påtrængende. Et nyt mere professionelt bageri planlægges. Og 
med hjælp fra fonde, opsparede midler i fælleskassen og private donationer 
lykkes det at etablere et egentligt bageri. Et nyt beskyttet værksted er skabt, 
og bageriet har nu en årlig omsætning på 500.000 kr. Penge søger altid hen, 
hvor der er engagement og aktivitet. Det en enhver iværksætters erfaring. 
Integration og inklusion kommer ikke af sig selv 
 Vi har erfaret, at inklusion og integration er et stadigt arbejde. Den kommer 
ikke af sig selv. Vi synes, at det er lykkedes at åbne døre – ikke blot 
rettigheder, men også til hjerter. Det er nemlig noget, de ud-
viklingshæmmede kan, og hvor vi andre kan lære rigtig meget af dem. 

PS: Et samfund skal kendes på omsorgen for sine svageste 
  Som en afsluttende bemærkning er der en omtale af finanskrisen og dens 
indvirkning på bl.a. pasning af samfundets svageste og om minut-tyrani i 
hjemmehjælpen. 
 
*) Søren Hansen er folkeskolelærer, seminarielærer, familieplejer, 
hjemmevejleder og medinitiativtager til Hertha Levefællesskab. 
 
NB: Bogen ”Mennesket i midten” kan rekvireres i Hertha. Den er på 80 
sider og indeholder over 30 artikler, der beskriver områder og steder i 
Danmark, hvor der arbejdes udfra Rudolf Steiners menneskesyn. Det 
spænder fra skoler/steder for udviklingshæmmede til bankvirksomhed og 
landbrug m.m. 
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Om Herthas Støtteforening. 
   Dette er en kærkommen lejlighed til at skrive om Hertha Støtteforening. 
Dels for at fortælle om baggrunden for Hertha Levefællesskab, dels for at få 
en mulighed for at tilbyde flere interesserede  naboer til at melde sig ind i en 
sådan åben støtteforening. 
 Som medlem(130 kr./år) støtter man, som ordet siger, vores Levefællesskab 
i medgang og modgang, blot ved at vise sin interesse for livet her. Man får 
at høre (4 medlemsbreve om året),  hvordan det står til, orienteres om livet 
her og inviteres til diverse årstidsfester og andre arrangementer.  
  Vi har og har haft i mange år mellem 250 og 300 medlemmer. Alle der bor 
her, alle forældre til de udviklingshæmmede og alle medarbejdere er ”selv-
skrevne” medlemmer. Resten af medlemmerne kommer fra hele landet, 
naturligvis flest fra det jyske, og det er af meget stor værdi for vort arbejde 
at have en interesseret kreds at kommunikere med. 
  Hertha Støtteforening stiftedes i april 1982 (har haft sit 25 års jubilæum). 
Foreningens formål er at arbejde for Rudolf Steiners pædagogik for udvik-
lingshæmmede børn og voksne i ”det midtjyske”. 
  De første år arbejdede vi for at skabe undervisningsmulighed/friskole for 
børn, da det forekom indlysende uretfærdigt, at hæmmede børn ikke kunne 
vælge skole, som de normale børn kunne. Det lykkedes os at skabe privat 
dagskole og senere specialklasser på friskoler (i dette tilfælde Steinerskoler). 
  Da dette mål var nået, opstod det næste: Hvordan er så det bedste liv for 
voksne udviklingshæmmede, når de går ud af skolen og flytter hjemmefra? 
Det tema arbejdede vi med i mange år, og resultatet af dette arbejde ses på 
Landsbyvænget. Vi synes at se, at vore forestillinger om et liv med ønsket 
og omvendt integration mellem normale og udviklingshæmmede svarer 
godt til den virkelighed, vi har skabt i Levefællesskabet Hertha. 

For  Støtteforeningen  Herthas Bestyrelse  Helle Hansen 
 

Lørdags Café 
  På følgende lørdage er der lørdagscafé fra kl.14 til 1630 i Herthas sal. Der 
vil ofte være  musikalske indslag, og i caféen kan der købes kaffe/the samt 
lækkert hjemmebag. Midt på eftermiddagen arrangeres der rundvisning. 

Det er lørdagene 5.dec., 6.febr. og 6.marts 
Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. Bestil 
til antal i forvejen på 8695 1552 (Sonja Therkildsen) eller 8695 4527 (Helle Hansen). 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk 
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Hertha Levefællesskab 
 

Julespil i Skivholme Kirke 
   Onsdag den 16.dec.kl.19 opfører Hertha julespil i Skivholme kirke.  
Se yderligere omtale på side 41. 

 

Skolebus fra Hertha til Skanderborg 
  Der kører en skolebus fra Hertha ugens 5 første dage, og andre passagerer 
kan komme med, når der er plads i bussen. Det finder man ud af ved at mø-
de op og se, om der er plads. Skolebussen kører fra Hertha kl.730. 
  Der er forskellige tider tilbage fra Skanderborg, som er fra Rudolf Steiner-
skolen, Grønnedalsvej 16A på parkeringspladsen. Mandag + tirsdag kl.1515, 
onsdag kl.1415, torsdag kl.1435 og fredag kl.1415. Det koster 20 kr./gang. 
Buschaufføren tager ikke imod betaling. Det skal vi fra Hertha sørge for. 
Det bedste vil være at have pengene i en kuvert, der står skolebussen på. 
Aflever den til Rita E. Lambrecht i nr.24 B. Spørg evt. én fra Hertha om at 
aflevere kuverten i min postkasse. Der er altid forældre, der afleverer deres 
børn i bussen om morgenen.        

Til Galten: Se køreplan for rute 450 på side 17. 
 

Offentlig trafik  mellem Herskind og Skanderborg 
  Det er urealistisk at tro, vi får en daglig forbindelse. Hvis du/I har brug for 
at kunne kommer fra Herskind til Skanderborg, må vi lave en undersøgelse 
på, hvad er det reelle behov for os hver især, som bor her. Hvor mange 
gange om ugen og på hvilket tidspunkt. 
  Hvis vi kan få en forbindelse, som ca. dækker vores realistiske behov, tror 
jeg, vi skal være glade. Det er vigtigt, at du/I skriver jeres realistiske behov. 
Der er ingen af os, der er interesseret i at være med til at betale til noget, 
som er spild - når busser uden passagerer kører tomme fra sted til sted. 
 Formiddag Eftermiddag Aften 
Mandag    
Tirsdag    
Onsdag    
Torsdag    
Fredag    
Lørdag    
Søndag    
Kryds dine behov af og aflever det i kassen i Brugsen (eller til én i Landsbyrådet) 

senest d.15.januar 2010.                Rita E. Lambrecht  
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Hovedbrud for hele familien 
1.   Hvilken dato er der landsbydag? 
2.   Har der været valgmøde i Herskind? 
3.   Tilbydes der lektiecafe´på skolen? 
4.   Hvornår er der Sporenes Dag i 2010? 
5.   Hvilken dato var der valg til Seniorrådet? 
6.   Hvor gik Naturfredningsforeningens tur hen d. 22/11? 
7.   Hvilken dato får skolebørnene juleferie? 
8.   Har Nordlyset motion på som fast ugeprogram? 
9.   Er der julehygge i Dagli´Brugsen i Herskind? 
10. Hvem kommer til Herskind d.19.dec. med udrykning? 
11. Hvor har HGOB opsat en fælles opslagstavle til info.?  
12. Hvilken dato er der dilettantfest? 
13. Hvilken dato er der generalf. i Herskind Forsamlingshus? 
14. Har Skivholme Forsamlingshus fået ny adresse? 
15. Har Herskind Boldklub udfærdiget en ønskeseddel? 
16. Hvilken dato er der nytårsfest i Sognegården? 
17. Hvilken dato starter spejderne efter nytår? 
18. Hvor mange år er det siden, Hertha kom til Herskind? 10 - 13 - 17? 
19. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 86954579 
  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.marts 2010.  
Indsendt af: 
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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 
  

 

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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Herskindsigt      32. årgang nr. 124       Dec. 2009  

 
Kulturnat d.25.sept.2009 Quindeaften d.2.okt.2009  

  
Sporenes Dag d.18.okt.2009  ”Forspil” til valgmøde 11.nov.2009  

  
Valg til kommune og region  Valg til seniorrådet 

 


