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32. årgang nr. 121        Marts 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. 

 

 
 

Fastelavns-soldaterne i Skivholme 2009 
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 Marts 2009 og alt er vel ved det gamle? 
   Herskindsigt udkommer, jeg har læst korrektur, som jeg plejer, og har 
udryddet - sikkert ikke alle, men da i hvert fald nogle ”smuttere”, og som 
sædvanlig er det utrolig dejligt at læse om alle de gode ting, der sker her i 
den nordligste udkant af Skanderborg Kommune.  
   Selvfølgelig er der stadig ting, vi kunne ønske os bedre f.eks. cykelstien til 
Skivholme, for Ladingvej er en farlig vej både for store og små. Det gør det 
ikke bedre, at store lastbiler, der fylder næsten hele vejen, også kører på den. 
Vejvæsenet skal dog have den ros, at der flere gange er fejet blade væk om-
kring chikanen nord for skolen, og grene fra læhegnet er klippet af. Heldig-
vis er vi i besiddelse af en god portion jysk stædighed, så vi giver ikke op! 
   Set fra min egen lille verden er alt ikke ved det gamle, for nu er jeg for al-
vor blevet forhenværende; men af den grund er der jo ingen grund til at gå i 
stå, og det gør jeg heller ikke! 
 Jeg har i sinde igen at stille op til valget til Seniorrådet i Skanderborg Kom-
mune til efteråret. Det er Seniorrådets opgave at arbejde for en værdig tilvæ-
relse for gamle medborgere i vores kommune – også når kræfterne slipper 
op, og vi trænger til hjælp og pleje. Det skulle gerne være i orden, når vi 
selv når dertil! Politikerne skal derfor høre Seniorrådet i alle sager, der ved-
rører denne gruppe. Det  gælder også spørgsmål om forebyggelse og om 
genoptræning efter sygehusophold. Desværre har vi ikke magt, som vi har 
agt, for vi må erkende, at det er pengene, der styrer verden. Noget lykkes 
dog trods alt: På budgettet var der sidste år kun afsat penge til halvdelen af 
det forventede antal plejetrængende mennesker! I år steg det til 75%; men  
det er jo stadig ikke nok, så det påtalte vi, og procentsatsen er nu 100.  
Madpriser og  husleje m.m. bliver fulgt intenst, og vi siger til og fra.  
Alt dette gælder gruppen på 65 år og derover; men den er også ganske stor 
her i nord, for vi vil jo gerne blive her, hvor vi synes, vi hører til. Det bliver 
derfor også spændende at følge planerne om seniorboliger. 
  På kirkesiderne her i bladet siger jeg tak for 38 gode år som kirkesanger i 
Skivholme Kirke. I kirken har jeg mødt mange af bladets læsere i glæde og 
sorg, og jeg vil derfor på denne plads gentage min TAK til alle. Jeg vil nok 
komme til at savne det; men alting har sin tid, og med mine 75 år må det 
være i orden at slutte.        Eva Bach, en glad pensionist. 
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste  
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter 
og nyt i området. Næste nummer udkommer midt i juni måned 2009.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Marts 2009   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -14 Landsbyrådet  
 15  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 16  Herskindskolen  
 17  Nordlyset (Børnehaven)  
 18-20 Herskind Brugsforening 
 21-23 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 24   Herskind Dilettanter 
 25-28 Herskind Forsamlingshus 
 29  Grundejerforening Lærkebo 
 30-33 Herskind Folkekøkken 
 34  Skivholme Forsamlingshus 
 35-48 Herskind Boldklub  
 49-51 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 52-53 KFUM-spejderne 
 54-57 Hertha Levefællesskab 
 58-60 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud dec. 2008: Hanne Andreasen, Fuglevænget 14  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.58) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.juni 2009.   
Forsiden viser, at Skivholme kunne stille med en ”fastelavnshær” 
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 
Herskind Folkekøkken Mogens Grejsen 8695 4345 
Grundejerforningen Lærkebo Marianne Riis Hansen 8695 4760 
Herskind Folkekøkken Mogens Grejsen 8695 4345 
Skivholme Forsamlingshus Nina Andersen 8695 4366 
Herskind Forsamlingshus Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Bjarne Mikkelsen 8695 4166 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 
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Arrangements- Kalender 
         Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Tove (Herskindskolens kontor) tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller www.herskindsigt.dk.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca. 15. juni 2009 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.juni 2009 

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

lø 7 14 Lørdagscafé Hertha 57 
sø 8     
ma 9     
ti 10 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 11     
to 12     
fr 13     
lø 14 930 Generalforsamling, Brugsen Herskind F-hus 18 
sø 15 16 Musikhøjskole. Nordiske toner Storring konf.stue 49 
ma 16     
ti 17     
on 18 1930 Ulvebørnene v. Anders Høier Herthahus- salen 57 
to 19     
fr 20 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  
lø 21     
sø 22     
ma 23     
ti 24 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 25     
to 26 14 Kirkehøjskole.Elof Westergaard Galten Kirke+S-gård 49 
fr 27 19 

1930 
Dilettant 
Fortælleaften, Selma Lagerlöf 

Herskind F-hus 
Café Ida, Hertha 

24 
55 

lø 28 18 
19 

Dilettant 
Vårfest 

Herskind F-hus 
Skivholme F-hus 

24 
34 

sø 29     
ma 30     
ti 31 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
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April 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1 15-17 Bogmærke-produktion Herskind Bibliotek 14 
to 2 19 Præmiewhist (slut) HB´s klublokale 43 
fr 3  Landsbydag + Folkekøkken Herskindskolen 10 

lø 4     
sø 5 19 Løvspringstur Veng 15 
ma 6     
ti 7 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 8     
to 9     
fr 10     
lø 11     
sø 12     
ma 13     
ti 14 19 1.travetur i Skivholme Skivholme F-hus 34 
on 15     
to 16  

19 
Arbejdsdag 
Fællesrådsmøde 

Skivholme F-hus 
Herskindskolen 

34 
9 

fr 17     
lø 18 18 Forårsfest Fremad F-hus  
sø 19 10 Affaldsindsamling Herthas P-plads 57 

ma 20 19 Start på Petanque Herskindskolen 45 
ti 21 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 22     
to 23     
fr 24 1930 Bent Nielsen: Gustav Wied 

Teaterforestilling for børn 
Sirius deltager i Rollespilsdag 

Café Ida, Hertha 
Kometen 
Skanderborg 

55 
16 
16 

lø 25 10 Legepladsdag Fuglevænget 21 
sø 26     

ma 27     
ti 28 1930 

1930 
Koncert med familien Pultz 
Quindeaften 

Skjørring Kirke 
Fremad F-hus 

50 

on 29 15-18 Plantebyttedag Herskind Bibliotek 14 
to 30     
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Maj 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     

lø 2 14 Lørdagscafé Hertha 57 
sø 3 1030 Konfirmation Sjelle Kirke 50 

ma 4     
ti 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 32 
on 6 19 Lokalhistoriegruppen Herskindskolen 14 
to 7  Forårsaften Herskind Brugs 20 
fr 8     

lø 9     
sø 10 1030 Konfirmation Skivholme Kirke 51 

ma 11     
ti 12     
on 13  “Scenen er jeres”. Sirius Galten 16 
to 14     
fr 15     
lø 16     
sø 17     
ma 18  Start på ”glidende overgang” 0.kl.- Kometen og 

2.kl. - Sirius 
 

16 
ti 19     
on 20  Sirius og Kometen til karneval Galten 16 
to 21     
fr 22     
lø 23     
sø 24     
ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30 4 Plante- og fugletur Hertha og Sporet 11 
sø 31     
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Juni 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1 14 Friluftsgudstjeneste Skivholme præsteg. 50 
ti 2 2030 Nattergale-tur Stjær-Tåstrup Sø 15 
on 3 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskind Bibliotek  
to 4     
fr 5 1830 Folkekøkken Herskind Legeplads 32 
lø 6 14 Lørdagscafé Hertha 57 
sø 7 12 Kirketur. Ud i det grønne.  Koldinghus m.m 55 
ma 8     
ti 9 2030 Plante- og fugletur Hertha og Sporet 11 
on 10     
to 11  2.+3.kl.,Kometen og Sirius til OL Galten 16 
fr 12     
lø 13                       
sø 14     
ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18  Arbejdsdag Skivholme F-hus 34 
fr 19     
lø 20     
sø 21     
ma 22     
ti 23 18 Sankt Hans-fest 

Sankt Hans-fest 
Sankt Hans-fest 

Skivholme F-hus 
Legepl. Herskind 
Fremad F-hus 

34 

on 24     
to 25     
fr 26     
lø 27     
sø 28     
ma 29     
ti 30     
11.juli kl.10:  Himmelbjergtur P4, Bøgedalsvej Side 15 
17.juli kl.18: Grill-aften  Skivholme F-hus Side 34 
5.sept. kl.1830: Folkekøkken Herskind F-hus Side 32
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   
Næstformand: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14 8695 4241 inge.lorenzen@randers.dk   
Sekretær: Hanne Arberg Nielsen, Vibevænget 9 8694 2856 hanneherskind@hotmail.com  
Presse og PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 2447 4979 gunnerhansen@tdcadsl.dk  

 

Status fra LANDSBYRÅDET – på igangværende projekter 
• Vi er langt fremme med en fælles hjemmeside, hvor alle foreninger i 

Skivholme sogn har deres egen side - eller står med links til samme. 
Hjemmesiden er tilgængelig på: www.herskind-skivholme.dk. På sigt er 
det meningen, at denne hjemmeside skal erstatte Herskindsigts hjemme-
side, således at der er én fælles indgang til samtlige oplysninger om 
foreninger og aktiviteter i vores sogn.  

• Vi samarbejder med øvrige foreninger om Landsbydagen, som bliver 
fredag den 3.april på Herskindskolen. 

• Vi arbejder fortsat for cykelstien til Skivholme og har senest søgt GF-
fonden om midler til projektering af cykelstien. Svar kommer i uge 10. 

• Vi er i gang med planlægningen af det årlige fællesrådsmøde torsdag 
den 16. april, hvor alle er velkomne til at komme og få medindflydelse 
på, hvad vi skal arbejde for i Skivholme sogn i det kommende år. 

• Vi arbejder med udkast til en fælles velkomstprocedure for alle, der 
flytter til sognet. Forslaget vil blive drøftet på mødet den 16.april. 

• Revision af kommuneplanen. Vi deltager aktivt i arbejdet med at frem-
komme med oplæg til den nye kommuneplan. Vi er bl.a. repræsenteret i 
temagruppen ”Landsbyernes sociale rum”. Orientering om gruppernes 
arbejde findes på hjemmesiden: WWW.Landsbysamvirket.dk.  

• Skolemadsordning. Gennem længere tid har vi arbejdet med at formule-
re projekt sund skolemad og har senest den 25.febr.2009 haft et fælles 
møde med de implicerede parter.  

• Vi ansøger løbende om projektstøtte til arbejdet i såvel landsbyrådet 
som til de forskellige projekter. 

• Med hjælp fra lokale kræfter har der været afholdt flere møder i Projekt 
Ældreboliger i Herskind. Placeringen omkring forsamlingshuset er indtil 
videre opgivet på grund af problemer med areal. Men nu ser det ud til at 
der er muligheder for bebyggelser af den karakter på gartnerigrunden. 

Mogens Grejsen 
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 Landsbyrådet 

Deltag i  

FÆLLESRÅDSMØDET 
torsdag den 16. april kl. 19.00 på Herskindskolen 

 
  På dette møde vælger vi Landsbyrådet og fastlægger, hvilke opgaver det 
som ”forretningsudvalg” skal varetage for beboere i Herskind-Skivholme 
(Skivholme sogn) 
 
Fællesrådet består ifølge de gældende vedtægter af 1 repræsentant udpeget 
af hver af de foreninger eller institutioner, der findes i området. Mødet er 
offentligt, og alle beboere er velkomne til at møde op og give deres mening 
til kende.  
 
Foreløbig dagsorden for mødet:  

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden (herunder forslag, som ønskes sat til 

afstemning) 
3. Landsbyrådets årsredegørelse 
4. Ajourføring af ”Mål og Strategier” 
5. Forelæggelse af regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 

Hvis du synes, der sker for lidt - eller at du ikke har indflydelse på, hvad der 
sker i vores område, så er det her, du skal møde frem med dine synspunkter. 
 

Som enkeltindivid i den store kommune kan det være svært at blive hørt, 
men sammen har vi en større mulighed. 
 

Så sæt X i kalenderen - og mød op. 
 

På gensyn.  Landsbyrådet for Herskind-Skivholme 

Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding til  
Gunnar Hansen tlf. 2447 4979, mail gunnerhansen@tdcadsl.dk 
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Landsbyrådet 

Landsbydag (= tidligere kulturcenter-fødselsdagsfest) fredag d.3. 
april 2009. Arbejdet med årets landsbydag er i fuld gang. Vi har afholdt 
planlægningsmøder, og der bliver fuldt tryk fredag eftermiddag og aften.  
Vi håber på en rigtig helhedsoplevelse i vores halve hal! 
Program: (se også indlagt plakat til opslagstavlen og omtale nederst side 29) 
Kl. Aktivitet Placering 
15.00 
15.30 

Velkomst 
Børnekor   

Hallen 

  Hertha kaffe og kage Hallen  
16.00 Danseopvisn. v. skolens yngste klasser Hallen 
16.30 Snehvide og de 7 dværge. (Dukketeater) HB´s kantine 
15.30-17 Skolen viser boder Hallen 
17.00-18 Heardbeat spiller Hallen 
16.00 Skuespil v. 7. klasse Teatersalen 
17.30 Skuespil v. 7. klasse Teatersalen 
19.00 Skuespil v. 7. klasse Teatersalen 
18.00 Buffet v.Folkekøkken Hallen 
19.00 Buffet v.Folkekøkken Hallen 
19.00- 20 Diskotek for 1.-3. kl. Kantinen 
20.00-22 Diskotek for 4.-6. kl Kantinen 
19.00 Klubben er åben   
20.00- Square-dance  Hallen 

Tilmelding til fællessspisning i Herskind Hallen 
  Landsbydagen  fredag d.3.april 2009. Af hensyn til de, som gerne vil se 
teaterforestillingen, vil spisningen i år blive afviklet ad 2 omgange 
 

  Hold 1 spiser kl.18 og hold 2 kl.19. Folkekøkkenets medlemmer er auto-
matisk tilmeldt hold 1, med mindre de meddeler andet til madformanden. 
Tilmelding til spisning sker til madformand Mogens Grejsen på mail: 
grejsen@gefiber.dk Husk at skrive antal og hvilket hold du ønsker at spise på.  
 

  Prisen for vores luxusbuffet - hvor der vil være noget for enhver smag - er   
45 kr. for voksne og 15 kr. for børn ml 8-12 år. 0-8 år gratis 
 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING (bindende) 28. marts kl.12. 
Bon appetit (se også indlagt plakat til opslagstavlen og omtale nederst side 29) 

Herskind Folkekøkken  
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Landsbyrådet 

Spor i landskabet ved Herskind 
 

Plante- og Fugleture 
 
Morgentur:                                      Aftentur: 
Lørdag d.30. maj kl. 4 - 630              Tirsdag d. 9.juni kl.2030 - 2230  
Morgenbrød og kaffe i Hertha          Tag selv aftenkaffen med. 
efter turen (15 kr).                             Nydes på turen  

Begge ture starter fra Herthas P-plads 
   På turen kan man opleve morgen- og aftenstemningen på markerne 
og engen ved Lyngbygård Å der efter omlægningen et blevet et spæn-
dende og levende sted, der er værd at følge i de kommende år. 
   Botanisk er der en stor variation - fra kulturplanter ved gartneri og 
landbrug til naturens egen flora i skov & eng. 
  Ved denne tid er fuglesangen mest intens, og måske kan vi høre og 
se nogle af de sjældnere fugle, der indimellem viser sig i området 
(græshoppesanger – rød glente - ravn m.m.) 
  Det er en dejlig, meget varieret tur på 3-4 km. Alle, der har gået den, 
er blevet overrasket over den mangfoldighed af natur, der møder én på 
en så relativ kort strækning. 
  Undervejs oplever man mange stemningsskift: Fra istidsslugten til 
granskoven over engen til mosen. Åløbet - bøgeskoven, den store 
mergelgrav, landbruget med malkekøer og et lille gartneri som en del 
af Hertha Levefællesskab. 
    Ja tænk, at vi tæt på os har så dejlig natur, som må betrædes. Kom 
og følg ”Spor i Landskabet”. 
  

Irene Rasmussen vil fortælle om planter.  
Per Clauson-Kaas vil tage sig af fuglene. 
NB: Tag godt fodtøj på, helst gummistøvler. Ingen tilmelding. 
 
Se også side 15 fra Skanderborg Afd. af Danmarks Naturfredningsforening. 

          Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 

Lokalbus 
  Der kører en lokalbus i vores område. Alle er sikkert ikke klar over det, og 
derfor er køreplanen vist på forrige 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. 

Landsbysamvirket 
 Der har i de seneste måneder været afholdt en del møder i temagrupperne: 

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

  Referater og notater fra grupperne kan læses på www.landsbysamvirket.dk.  
Der har været repræsentanter fra de fleste af landsbyerne og den sidstnævnte 
gruppe har afleveret notat til kommunen 
Generalforsamling i Landsbysamvirket 19.febr.2009 i Borgernes Hus, Veng 
  På hjemmesiden kan der også findes et referat fra generalforsamlingen. 
Der var en ret behersket tilslutning. Helle Hagen Blæsbjerg redegjorde bl.a. 
for den af Skanderborg Kommune oprettede Landistriktspulje på 250.000 
kr., hvorfra landsbyerne kan søge om midler til lokale opgaver. 
 Helle blev genvalgt til formand, Anja Veldt og Arne Nørskov blev genvalgt 
og Egil Jørgensen nyvalgt til bestyrelsen. Karina Præstegaard og Ivan Jør-
gensen blev valgt som suppleanter. Gunnar Hansen og Mogens Grejsen blev 
genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. Hjemmesiden blev drøftet 
under eventuelt.  
Landsbysamvirkets bestyrelse er herefter: 
Helle Blæsbjerg, Voerladegaard. (Formand). Tlf. 7578 2574 / 2374 8574 hbl@vd.dk  
Jørgen W.Petersen, Veng. (Næstform.) 8694 6612/2380 2370 petersen.veng@petersen.mail.dk 

Arne Nørskov, Hylke. (Kasserer). Tlf. 8623 2494 / 2252 9201 arne@hylkeinfo.dk 
Hans Gravsholt, Herskind. (Sekretær). Tlf. 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
Orla Jegstrup, Jeksen. (Webmaster). Tlf. 86 57 1972/4057 1972 info@landsbysamvirket.dk 
Anja Veldt, Stjær. (Presse). Telefon: 3513 5226 ANVT@cowi.dk 
Egil Jørgensen, Hårby. Tlf. 8651 2427 / 3055 8821 egiljorg@post1.tele.dk 
 Alle kan naturligvis kontakte bestyrelsen for at høre mere om opgaver m.m. 
Det kan fx være om muligheder for tilskud fra Landdistriktspuljen, ansøg-
ningsskema og aktuelle ønsker om opgaver, som Landsbysamvirket kan/bør 
tage sig af. Forsøg også at finde oplysninger på www.landsbysamvirket.dk. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Lokalhistorie 
 Lokalhistoriegruppen var samlet på Herskindskolen d.18.febr. Der kommer 
fortsat nyt på møderne - men især mellem møderne. Billeder eller interes-
sante oplysninger om området er meget velkomne. Billederne behøver ikke 
at blive afleveret. De vil blive scannet ind og derefter tilbageleveret, hvis 
man ønsker det. Kom og fortæl og vis, hvad du har. 
 Gruppen samles nogle få gange om året, og næste gang er onsdag d.6.maj 
2009 kl.19. Mød fx op her og vis, hvad du har. Alle er velkomne. Gruppen 
er en slags filial af Galten Egnsarkiv. Her er betjeningstiderne mandage kl. 
19-20 og torsdage kl.16-18. Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider kom-
me i Egnsarkivets forrum ved at låne nøgle af personalet. 

Hans Gravsholt  

Lektie-Cafe. 
   Lektiecaféen er fortsat hver tirsdag kl.1330-15. Vi er stadig interesseret i 
hjælpere. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun lyst til at have kon-
takt med eleverne. Nærmere oplysninger kan fås af: 

Jette Liborius og Hans Gravsholt 

Edb for ældre 
  På Herskindskolen fortsætter tilbuddet til ældre med undervisning i brug af 
edb. Det foregår i edb-lokalet på onsdage kl.1530-1730. Alle er velkomne. 
Det kræver ingen forkundskaber, men naturligvis vil det være en fordel med 
kendskab til ”mus” og tastatur. Der holdes frikvarter, hvor der nydes kaffe/ 
the og småkager. Der udleveres papir på opgaver/løsninger vedr. edb. 
Materialer er gratis.           Hans Gravsholt 

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
Onsdag d.1.april kl.15-17 har vi materialer og nye spændende idéer til, 

hvordan du selv kan lave det smarteste og helt personlige bogmærke. Der 
er saftevand til alle børn og kaffe/the til de voksne. 

Onsdag d.29.april kl.15-18 er det årets store Plantebyttedag. Kom med 
de planter, som du har tyndet ud i din egen have, og få nogle nye med hjem. 
Vi har kaffe på kanden og en masse have-/blomster-/idébøger, du kan låne. 

Kom forbi biblioteket, lån nogle bøger – eller bestil nogle bøger med 
hjem – eller  kom og se Herskindskolens elevers skiftende udstillinger. Lige 
nu udstiller børnehaveklassen deres egne helt personlige kasser. 

Vi har åbent for selvbetjening hver dag i skoletiden. Der er bibliotekar på 
biblioteket alle skoledage kl.9-12 samt onsdage kl.15-19. 

Aksel Herholdt og Kirsten Simonsen 
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Skanderborg afdeling      
Der blev 1.februar afholdt Kyndelmissetur til skoven ved Pinds Mølle nord for 
Jeksen. Turen havde fin tilslutning, og Vandstæren viste sig et par gange. 

2009-ture arrangeret af DN, Skanderborg Afd. 
Tur 
nr. 

Turens 
navn 

Dato og 
starttid 

Mødested – lokalitet    Turleder(-e) og 
  organisation 

1 Kyndelmisse
tur  

Søndag 1.febr.  
kl. 13  

P-plads v. Pinds Mølle  
Alken Skov 

Otto Andersen, DN 

2 Løvspringstur Tirsdag 5.maj  
kl. 19 

P-plads ved Veng kirke 
Veng Sø og Ravnsø 

Torben Møller, DN 

3 Morgen fugle- 
og plantetur*) 

Lørdag 30.maj  
kl. 4 

Hertha. P-plads. Sporet 
ved Herskind 

Per Clauson-Kaas,Hertha 
og Hans Gravsholt, DN 

4 Nattergaletur Tirsdag 2.juni  
kl. 2030

 

P-plads v. Stjærskolen 
Stenskoven, Tåstrup Sø 

Peter Lange, Stjær, DOF 

og Hans Gravsholt, DN 

5 Aften fugle- 
og plantetur*) 

Tirsdag 9.juni 
 kl. 2030

 

Hertha. P-plads. Sporet 
ved Herskind.  

Per Clauson-Kaas,Hertha 
og Hans Gravsholt, DN 

6 Himmelbjerg
tur 

Lørdag 11.juli  
kl. 10 

P4 på Bøgedalsvej – 
Falske bakker vest for 
Himmelbjerget 

Olaf Møller, DN 

7 Sommertur  Medio august 
(?) 

Pitter-, Gammelgård- 
og Søballesø 

Torben Møller, DN 

8 Svampetur 1 Lørdag 19.sept.  
kl. 13 

P-plads v.Dørup gl. 
hestestald. Dørup Skov 

Hanne Borre, DN 

9 Svampetur 2 Lørdag 
26.sept. kl.13 

P-plads ved Kollens 
Mølle – Kolskoven 

Peter Lange, Stjær, DN 
og Hans Gravsholt, DN 

10 Jule(forbere-
delses?) -tur 

Søndag 
22.nov. kl.3 

P-plads ved Kollens 
Mølle – Kolskoven 

 Gerda Laursen, Karin Niel-
sen, Aksel Bang, DN 

11 Bustur:Bestyrelse 
og DN-medlemmer 

Ultimo 
oktober (?) 

Marsken, Sort sol Peter Lange, Stjær, DOG 

og Lokal DN-person (?) 
12 Novembertur 

(?) 
November (?) Syd for Mossø, Ejer 

Skov, Dørup Skov (?) 
Hanne Borre, DN 

Tvivlsspørgsmål, der skal afklares, er markeret med (?) 
*) Se yderligere omtale af turene med start i Hertha på side 11 
 

Se også www.dn.dk. Vælg ”Oplev naturen” og derefter ”Lokale ture”. På hjemme-
siden kan du under DN´s lokale afdelinger finde ”Årsberetning2008” og ”Formål”. 
DN har affaldsindsamling d.19.april. Et af stederne er med start i Hertha. 

Hans Gravsholt 
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  Nyt fra Herskindskolen 

 

 
 

Herskindskolens SFO - Kometen og Fritidsklubben - Sirius. 
 Foråret nærmer sig med raske skridt, og det sætter gang i en masse aktiviteter ude. 
Vi skal i løbet af foråret have lavet et nyt bålsted i Kometens bålhytte, så der bliver 
en god arbejdshøjde for både børn og voksne. Vi bruger allerede nu vores bålhytte 
meget, og det skaber hygge og varme, når det er koldt udenfor. 
  I løbet af foråret sker der en masse ting i Kometen. I april er der teaterforestilling 
for de børn, der er indmeldt i Kometen. I maj drager vi til karneval i Galten, og det 
er også i maj, vi siger velkommen til de 23 nye børn, som starter i 0.kl.  
  Samtidig med at ny 0.kl. starter i Kometen, flyttes 2.kl børnene til Sirius, så her 
bliver der også gang i den. Vi skal også deltage i OL med de øvrige SFO-ére fra 
den gamle Galten kommune i juni måned. 
 I løbet af foråret håber vi at få lavet en masse nyt på vores udeområde, så børnene 
får inspiration til at udforske og fordybe sig udenfor - store såvel som små. 
 

  I Sirius skal vi have fjernet den gamle togvogn (måske det allerede er sket). Den 
er efterhånden så rådden, at det vil koste en formue at sætte den i stand. Vi drøm-
mer om at lave et hyggeområde med læskærme, borde og bænke. Her er der nemlig 
sol sidst på dagen. 
  Vi skal i gang med at lave udstyr til rollespil i løbet af de næste par måneder, og 
sidst i april drager vi til Storrollespilsdag med de øvrige klubber i kommunen. 
  I maj tager vi til Galten og deltager i ”Scenen er Jeres”, hvor alle, der har et 
”talent”, kan optræde. I år vil vi lave en samba/trommegruppe, der skal spille til 
Karneval i Galten i maj måned. 
  Til ”Landsbydagen” har vi et band, og der er andre børn, der skal optræde med 
musik i hallen. Sirius står også for diskoteket, når vi skal afholde ”Landsbydagen”. 

Gitte M. Jensen. Leder ved Herskindskolens SFO og Fritidsklub 

 Karneval i Galten 2008 

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  Julen er vel overstået - børn og voksne mødte hinanden igen efter en lang 
og dejlig juleferie. I de forgangne måneder ville det have været dejligt med 
lidt mere sne at boltre sig i. Dog har børnehaven enkelte dage været dækket 
af et hvidt lag sne, der gav mulighed for helt andre lege end de vanlige på 
legepladsen. De få bakker, der findes på legepladsen, blev til bobslædernes 
Mekka og blev udnyttet, til sidste gram sne og is var borte.  
 Det gav somme tider anledning til lidt knubs hist og pist, men hvad gør det, 
når sommerfuglene suser gennem maven i nogle sekunder ned af kælkebak-
ken? Efter et par dage forvandledes legepladsen hurtigt til et sted med små 
vandhuller og mudderpøle, der også opfordrer til særlige lege. En del foræl-
dre har sikkert erfaret, at en flyverdragt, der normalt vejer få hundrede 
gram, nemt kan komme op i en helt anden vægtklasse - især når den har 
været rullet i mudder et par gange. 
 
  Der er blevet brugt tid på at forberede sig på fastelavn: Der skulle bages 
boller, samles grene til ris, klippes pynt og masker, males tønder og meget 
andet. Spændingen var stor i børnehaven fredag d.20.febr. Både prinsesser, 
Spidermen, trolde, feer og mange andre fik varmet armmusklerne ved de 
mange slag på tønden. Samtlige tre tønder i Nordlyset viste sig søreme at 
indeholde gode sager og heldigvis ingen levende katte! Det blev en super 
dag for både børn, voksne og forældre. 
 
  Nu går vi forhåbentlig snart foråret i møde med lidt lunere temperaturer og 
måske lidt mere solskin. Med forårets komme tages der også hul på det nye 
læreplan-tema: ”Natur og naturfænomener” Her i Nordlyset har vi jo særli-
ge privilegier i kraft af vores pragtfulde omgivelser, så mon ikke dette tema 
bliver en lige så stor succes som det foregående tema: ”Krop og bevægelse”? 
Vi venter spændt og glæder os til at beskæftige os med naturen tirsdage og 
torsdage de kommende måneder. 
 
  Indimellem vil der dog også blive plads til lidt påskeforberedelser i april – 
det gule karton, og karsesåningen begynder nok snart at røre på sig. 
 
Mange hilsner fra Nordlyset 

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

Regnskabet 2008 
  Regnskabet for 2008 viser et overskud før skat på 145.452 kr. og efter skat 
på 107.651 kr. Vi havde oprindeligt budgetteret med et overskud før skat på 
355.000 kr. Det er især indtjeningen på benzin, der har været for lav. 
Benzinomsætningen var 1,3 mio. kr. lavere i 2008 end i 2007 og avancen på 
benzin blev 138.000 kr. lavere end i 2007. Det skyldes både, at der er solgt 
færre liter, og at der har været faldende priser på benzinen i efteråret 2008. 
Vi har et par gange fyldt tankene til en høj pris og har solgt til lav pris. Det 
er svært at undgå, og vi har sikkert tidligere haft den modsatte effekt.  
  Heldigvis kan vi se, at benzinsalget er steget efter, at vi har taget det nye 
anlæg i brug. I de første to måneder af 2009 ligger salget et pænt stykke 
over tallene for sidste år. Det bekræfter, at det var en rigtig beslutning at 
fremrykke investeringen i benzinanlægget. 
  Omsætningen i butikken var frem til og med oktober på niveau med 2007, 
men i de sidste to måneder ”gik der finanskrise i den”, og omsætningen 
faldt temmelig drastisk. Set over hele året blev omsætningen i butikken 
200.000 kr. lavere end i 2007. Alligevel blev salgsavancen lidt højere end i 
2007, men lavere end budgetteret. På omkostningssiden har vi haft succes 
på vores indsatsområder, som var at reducere personaleomkostningerne og 
kassationerne. Disse omkostninger er reduceret med 80.000 kr. Omkostnin-
gerne til el og varme er derimod steget, og vi har også brugt en del penge på 
små-anskaffelser af butiksinventar, f.eks. nye hylder, som vi ikke havde 
budgetteret med. 
  Når dette blad udkommer, har vi netop afholdt vores generalforsamling. 
Formandsberetningen vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
Budget og handleplan  
  Budgettet for 2009 indeholder en forventning om, at vi kan bringe omsæt-
ningen op på niveauet i 2007. Budgettet er lavet i oktober/november, dvs. 
før vi kunne se finanskrisens omfang. Omsætningen i januar og februar har 
ligesom i november og december ligget lavere end forventet. Dog er februar 
klart den bedste af de 4 måneder, så vi tror, det går fremad igen. Vi har be-
sluttet at skrue lidt op for annonceringen i 2009 og derigennem gøre mere 
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Herskind Brugsforening 
opmærksom på Brugsen. Vi har også sat skiltene længere frem mod vejen, 
så de kan ses af bilerne, inden de er kørt forbi butikken. Herudover vil vi 
også se på mulighederne for skiltning ved bygrænsen.  
 I 2009 skal der fortsat være fokus på personaleomkostningerne, kassationer 
og svind. Vi har ikke planer om store investeringer i 2009, men der skal dog 
skiftes vinduer i vores udlejningsbolig, og vi forventer også at kunne 
anskaffe en kølemontre til vores økologiske frugt- og grøntafdeling.  
 

I januar havde bestyrelsen og ledelsen et heldagsmøde på Knudhule Kursus-
center. Formålet var at få en god drøftelse om Brugsens situation lige nu, 
om vore fremtidsplaner og at få opstillet en handlingsplan for de næste 5 år. 
  Det er vores mål at fastholde omsætningen på kort sigt, men over de næste 
5 år skal den stige med 5 %. For at nå dette vil vi på markedsføringssiden 
annoncere i Folkebladet og uddele løbesedler, fokusere på, at tilbuddene i 
tilbudsavisen er til stede og er synlige i butikken og ikke mindst sørge for, at 
butikken er rar at komme i. Der skal især være fokus på frugt og grønt, fersk 
kød, økologi, og prismærkningen.  
  Vi vil fortsætte med at give særlige tilbud til vores medlemmer i form af 
”10 % uger”, og bestyrelsen vil lave forskellige aktiviteter i butikken. 
  Vi er også enige om, at Herskind Brugs altid skal være kendt for at: 

• Servicen er i top med god kundebetjening 
• Nemt og hurtigt sted at handle 
• Der er friske varer 
• Butikken er ren og indbydende 
• Troværdighed – vi gør, hvad vi siger 

Både bestyrelsen og butikkens personale arbejder på, at Brugsen kan leve 
op til disse punkter.  
  Et af de områder, vi igennem de sidste par år har haft stor fokus på, er, at 
butikken skal være ren og indbydende. Sidst i februar måned havde butik-
ken uanmeldt besøg af Fødevarekontrollen. Alt var helt i orden i butikken, 
og vi fik en glad smiley. Da det var 4 smiley i træk kvitterede Fødevare-
kontrollen med en ELITE – smiley, som det ses ved indgangen til butikken.  
Fastelavnsfesten var en stor succes 
Lørdag den 21. februar havde vi inviteret børn og forældre til fastelavnsfest. 
Børnehaven, Kometen og Miniklubben Sirius havde malet og pyntet de tre 
tønder meget flot – tak for det! Der blev trængsel på P-pladsen foran Brug-
sen, hvor djævle, prinsesser, bjørne og tigre, gavepakker og mange andre 
fantasifuldt udklædte børn skulle slå katten af tønden.  
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Herskind Brugsforening 
  Børnene blev delt ind i tre aldersgrupper. De to ældste grupper fra 5–8 år 
og dem over 8 år fik hurtigt slået tønderne ned. De mindste børn måtte bru-
ge lidt flere kræfter, men også den sidste tønde måtte se sig slået til sidst. 
Alle børnene fik del af godterne i tønderne, og der var præmier til katte-
konger, -dronninger, -prinser og -prinsesser. 
  Brugsen havde bagt 100 fastelavnsboller, som blev delt ud til børn og for-
ældre. Vi nåede ikke at tælle, hvor mange der havde fundet vej til arrange-
mentet, men vi gætter på omkring 60 børn og mange forældre. Vi er i besty-
relsen meget glade for den store opbakning og ser allerede frem til næste år.  
Se de flotte billeder på Brugsens hjemmeside. 
Indbrud 
 Onsdag d.25.febr. kl.2225 var der indbrud i butikken. Denne gang smadrede 
tre tyve vinduet i kontoret og fik fat i byttepenge fra kassen og skrabelod-
der. Desuden tog de alle prismærkerne, som stod klar ved kassen. Vi ved 
ikke helt, hvad tyvene skulle bruge prisskilte til, men det betød et par timers 
ekstra arbejde for at få den korrekte prismærkning på plads til torsdag 
morgen. Prisskiltene dukkede i øvrigt senere op i en grøft ved Sjelle. 
Pakkeservice fra GLS 
  Husk at det er muligt at sende postpakker med GLS fra Brugsen. Hvis du 
får leveret en pakke med GLS kan du hente den i Brugsen. 
Få nærmere information ved uddeleren. 
Forårsfest ved Brugsen 
Selv om Brugsen ikke længere giver dividende, vil vi alligevel invitere til en 
hyggelig forårsaften ved Brugsen. I år bliver det torsdag den 7. maj, så sæt 
bare kryds i kalenderen. 
 

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

      Grundejer 
    &  Siden sidst….i HG&B 
    Borgerforening    

Så har bestyrelsen igen været rundt med indbetalingskort for den kommende 
sæson, og vi håber, at alle har bemærket det? 
  Desværre meddeler vores kasserer, at resultatet af anstrengelserne er noget 
ringere end sidste år, idet vi indtil dato savner indbetalinger fra ca. 40 hus-
stande. Er det mon krisen, der for alvor er slået igennem i Herskind? 
  Det håber vi ikke, for vi tror på, at alle godt kan få øje på værdien i, at no-
gen tager sig af vores fælles opgaver så som at vedligeholde legeplads og 
sørge for at kontakte kommunen og andre, når vores fælles funktioner er 
ude af drift eller ikke bliver vedligeholdt. 
  Vi har et lavt kontingent i forventning om, at alle vil være med. Og der er 
ikke ret mange grundejer/borgerforeninger, der kører med så lavt et kon-
tingentniveau. Derfor håber jeg, at denne lille reminder får de sidste kontin-
gentkroner til at strømme ind. Hvis indbetalingskortet er bortkommet, så  
kontakt os venligst eller afvent til sidst i april, hvor kassereren sender en 
lille hilsen til dem, vi savner reaktion fra.  
  Legepladsdagen bliver i år d.25.april kl.10. Alle er velkommen med 
hakke, rive og trillebør. Vi slutter som sædvanligt af med lidt mad og 
drikke! 
  Vi har indkøbt en ny lille ruchebane, som vi håber at kunne stille op i løbet 
af foråret. Men vi mangler lige at lave ekstra forstærkninger på den, så den 
ikke lider samme skæbne som den gamle, der ikke kunne holde til mosten. 
Det er godt, at tingene bliver brugt - bare de ikke bliver misbrugt. 
Skal der ligge vindmøller i Herskind? 
 Som nogen måske har bemærket, arbejder Århus kommune med forslag om 
at placere 2 kæmpemøller på markerne lige ovre på den anden side af åen. 
Det er måske ikke alle, der har tænkt på, at der ligger Århus kommune. Men 
samme kommune har altså udset sig området som ideelt til fremtidig vind-
mølleplacering. Det ville jeg også gøre, hvis jeg boede i Århus kommune.  
  Nu er det jo ikke første gang, at det areal er i kikkerten. For år tilbage var 
området udset til at skulle anvendes til placering af Århus lufthavn.  
Tja - begge dele bliver der jo nok ikke tale om. Men hvad mener Du/I?  
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
Nye villaer eller rækkehuse i Herskind 
  I øjeblikket er der en lokalplan for benyttelse af et område nord for Lange-
linie til høring (gartnerigrunden). Fra bestyrelsens side hilser vi initiativet 
velkommen, men vi har fra første færd gjort kommunen opmærksom på, at 
der mangler en gennemtænkt overordnet plan for afviklingen af trafik til og 
fra udstykningen. 
  Allerhelst ser vi, at tilkørsel sker ved etablering af en rundkørsel ved ud-
mundingen af Engvej. Vi har derfor besluttet at gentage vores tidligere 
fremførte betænkeligheder ang. dette punkt i endnu et brev til kommunen. 
Har du også hørt fløjtelyde fra gadelamperne?  
 Flere borgere har bemærket, at der i blæsevejr kommer fløjtelyde fra de nye 
gadelysarmaturer. Specielt ét sted i byen generer det beboerne meget, og 
vores henvendelse til elværket er blevet positivt modtaget. Man har lovet at 
undersøge problemet og har kontaktet leverandøren med henblik på at afslø-
re en eventuel konstruktionsfejl.  
Mange huse til salg 
  Ved vores seneste bestyrelsesmøde optalte vi, at der alene i Herskind by er 
10 huse til salg eller leje. Det er virkelig mange på én gang. Vi håber, at der 
snart vil komme gang i salget - ikke mindst fordi det er trist med mange 
tomme huse i bybilledet. 
Skrot1 - Skrot 2 - Skrot 3 
  Desværre er der i daglig tale opstået en jargon i byen som lyder sådan. 
Sætningen henviser til huse, hvor beboerne tilsyneladende har opgivet at 
rydde op og passe have. Det er jo op til den enkelte selv at bestemme, 
hvordan man vil leve og bo, og vi har som grundejer/borgerforening ingen 
intentioner om at blande os i det. Men vi vil blot her i bladet gøre opmærk-
som på, at sådan går altså snakken. Vi vil blot henlede opmærksomheden 
på, at man ved sin efterladenhed risikerer at sætte byens gode navn og rygte 
overstyr. Og det er vi, som valgte repræsentanter for byens borgere, kede af.  
Husene i området bliver jo ikke lettere solgt af, at byen ligner en losseplads. 
Hundelorte igen - igen - igen  
  Hunde skal gøre, og det skal de have lov til. Problemet er, de jo ikke selv 
kan samle op efter sig. Det er kun ejeren, der har den mulighed. Husk det. 
En optælling under en rundgang i byen viste det imponerende resultat: 55 
stk. Det er synd og skam for de, som pligtskyldigt samler op. Dem bliver 
der set skævt til, fordi andre bare lader stå til.  
 



 

 23

Herskind Grundejer- og Borgerforening 
Tanken om sammenlægning af forsamlingshus og grundejerforening 
  I bestyrelsen har vi ikke opgivet tanken om at sammenlægge de 2 forenin-
ger, og når vi igen får kræfter til det, vil vi arbejde videre med sagen i sam-
arbejde med forsamlingshusforeningen. 
Besøg vores stand på Landsbydagen 
  Med disse linier håber vi at have vækket lysten blandt byens borgere til at 
tage en debat med os på vores stand i Herskindhallen fredag den 3.4.2009. 
Vi lytter gerne til jeres mening - (især hvis I er medlemmer☺ ) 

På bestyrelsens vegne Mogens Grejsen  
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen, 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand 
og legeplads 

Ole Pedersen, 
Fuglevænget 48 

8610 6025 olejuni@yahoo.com 

Kasserer Jette Hedensted, 
Fuglevænget 46 

8695 4084  

Sekretær Christina Ladefoged 
Vibevænget 9 

2926 7751 chla@scanlogistics.com 

Bestyrelses-
medlem 

Steen Teglbjærg, 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk  

Suppleanter og udvalg  pr.november 2008  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen, 
Vibevænget 10 

8695 4368 svendoglillian@yahoo.dk 

2.suppleant Brian Brandt, 
Vibevænget 57 

8695 4646 bhb@gefiber.dk 

Scrapbog og 
revisor 

Hans Gravsholt, 
Fuglevænget 8 

8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
 

  

    Læserbrev: 

Til alle hundeejere! 
   Jeg undrer mig over, at I vil være jeres by bekendt. Man kan overhovedet 
ikke gå en tur i byen, uden at møde jeres efterladenskaber. Skam jer! 
   Når det er mørkt, er der mange, der gerne vil gå en tur. Det er såvel børn 
som voksne, og de træder i det, som I lader ligge efter jeres hunde. Så ikke 
nok med, at det kommer ud på fortovet, men når det sidder under skoen, så 
får man det også med sig hjem. 
   Jeg har selv hund, som jeg går tur med, og det mindste, man kan gøre, er 
at have en pose med, så I kan samle det op efter jer. Det er da ikke ret meget 
at forlange, for så kunne flere måske nyde turen rundt i byen.. 
   Jeg ved, at vi hundeejere godt må smide vores pose i de mange 
skraldespande, der står ud til vejen, så der er ingen, der behøver at krybe 
udenom. Så tag jer dog sammen og sørg for, at vi får en ren by igen. 

Hilsen fra én, der gerne vil nyde byen.  Hanne Andreasen. 
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Herskind Dilettantforening 
 

Velkommen til alle borgere i og omkring Herskind 
samt alle andre der måtte have lyst. 

 
 

Bomben i bordellet. 
 

Spilles   fredag den 27. marts kl. 19.00. 
(Billetter købes ved indgangen) 

og 
lørdag den 28. marts kl. 18.00. 

(Billetter købes i brugsen. Sælges fra d.11. til 24. marts) 
 

Overskydende billetter uden spisning,  
sælges ved indgangen. 

 
 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 
 

Da der af brandhensyn er begrænsede pladser,  
sælges billetterne efter ”først til mølle” princippet.  

 

På snarligt gensyn 
 

Ilse Emmentahler, Klaus ”BOM BOM” ka`klask i kopf,  
Rita Rotstrumfe, Petra Agerhøj, Britney Agerhøj,  

Otto Brainnot, Therese Humlekjær, Viggo Kødbjørn. 
 

På foreningens vegne. Trine Holten Frengler. 
 

Bestyrelsens medlemmer er:  
  Anne Kaae.   Tlf. 8695 4947     Susanne Lauritsen. Tlf. 8695 4339 
  Lone Smed.  Tlf. 8695 4128    Trine Frengler.       Tlf. 8695 4494 
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Herskind Forsamlingshus Langelinie 56, Herskind 
Udlejning: Kaj H. Kristensen, Vibevænget 8. Tlf. 2063 4390 – 8695 4180 
 

   Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed for kalenderåret 
2008, aflagt på den årlige generalforsamling d.19.februar 2009. 
   I der forløbne år har der været afholdt flere møder med bl.a. Mogens Grej-
sen fra HG&B, hvor en evt. sammenlægning af HB&G og Forsamlingshuset 
var bragt i forslag ved generalforsamlingen 2008. Konklusionen blev: ”Det 
kan ikke lade sig gøre, med mindre der laves 2 separate regnskaber, dette 
p.g.a. at forsamlingshuset får kommunalt tilskud”. 
  Der har også været afholdt 2 møder i Landsbyrådet og en landsbydag, hvor 
forsamlingshuset havde en planche, som fortæller om forsamlingshusets 
formålsparagraffer. Bestyrelsen har endvidere afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Arrangementer i det forløbne år. 
  Forsamlingshuset havde i lighed med byens øvrige foreninger inviteret til 
gratis integrationsmedister, hvor alle tilflyttere i 2007 samt deres naboer 
var inviteret. Det benyttede ca.80 sig af, og det var en rigtig hyggelig aften, 
som måske gentages om et par år - alt efter mængden af tilflyttere. 
  Quindeaften blev endnu engang en succes. Forsamlingshuset summede af 
liv og festglade quinder i alle aldre. 
  Mandehørm blev desværre ikke til noget, idet der ikke var nogle af byens 
mænd, som havde lyst til at stå for dette arrangement, selv om der var to 
friske piger, som tilbød at lave maden.   
  Loppemarked i september blev ikke den succes, vi havde håbet på. Der 
var ganske vist mange effekter, men ikke mange købelystne, hvilket har 
bevirket, at bestyrelsen har truffet den beslutning at droppe denne form for 
loppemarked. 10 personer havde brugt en hel weekend til næsten ingen nyt-
te. Disse hænder kan anvendes bedre til forbedringer i forsamlingshuset. 
  Juletræsfesten blev endnu engang afviklet. Hen ved 40 børn og forældre 
deltog. Anne Marie sørgede for dejlig julemusik. Tak til Hanne, Rikke, 
Christina og Tina. Håber I genvælges til næste gang.  
Reparation og vedligeholdelse i 2008. 
  Lejligheden er renoveret, idet det gamle køkken langt om længe er udskif-
tet til nyt og moderne. Badeværelset er ligeledes renoveret. Der var en skjult 
rørskade i gulvet, hvor forsikringen dækkede en stor del af udgifterne til 
ophug af gulv samt nye gulvklinker. Ventilatoren i emhætten i køkkenet i 
forsamlingshuset trængte pludselig til udskiftning, hvilket Peder klarede.  
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Herskind Forsamlingshus 
Tak til Peder for din hjælp til vores installationer. Bestyrelsen siger endnu 
engang tak til de mange frivillige for den store indsats, I har ydet i forbin-
delse med renoveringen.   
Nyanskaffelser: 
  Året 2008 har ikke været det store investeringsår. Dog er der suppleret 
med glas og porcelæn, idet der jævnligt ryger et glas eller to. Der er købt 2 
nye postkasser, en til lejlighed og en til forsamlingshus, nu er de ens, hvilket 
også pynter på facaden. Der er ligeledes sat nye udendørs lamper op, hvilket 
også forskønner bygningen. Der er ligeledes opsat et udendørs askebæger, 
så cigaretskodder på jorden kan mindskes. 
Nye tiltag i 2008: 
  Der er foretaget gastjek fra BP gas. Endvidere har bestyrelsen haft kontakt 
til Naturgas med henblik på at etablere en gasledning til komfuret, hvilket 
ikke kunne svare sig. Det ville løbe op i ca. 10.000 kr., da der skulle foreta-
ges ændring af komfuret. Endvidere kunne vores store gasblus ikke bruges. 
Udlejningspriserne er justeret lidt. 
  Der er afholdt møde med Pia, som står for rengøringen. Pia har fået flere 
rengøringsopgaver. Bl.a. skal fliser og hylder i køkkenet, vaskes af med 
jævne mellemrum. Dette på grund af en klage over rengøringen fra en lejer. 
  Bestyrelsen har justeret forretningsordenen for bestyrelsen, endvidere er 
vedtægterne nærlæst. Her foreslår bestyrelsen flere små justeringer, som i 
aften fremlægges til godkendelse. 
Udlejningssituationen: 
Følges nøje. Bestyrelsen er opmærksom på, hvilke muligheder der kan være 
for at skaffe flere udlejninger. 2008 har været et år, hvor udlejninger  er lidt 
stigende. Der er rigtig mange, som er glade for at bruge forsamlingshuset. 
Mange vender tilbage - også udenbys lejere, som roser husets faciliteter. 
Konklusion på året er følgende: 
  Økonomien er bedre en nogensinde, hvilket bl.a. skyldes vores trofaste 
sponsorer. Sponsortavlen er et godt aktiv, som bestyrelsen er meget taknem-
melig for. Det kommunale rentefri lån, samt det kommunale tilskud, som alt 
i alt er med til at give luft i økonomien. 
  Året 2008 har ikke budt på mange arrangementer, som er arrangeret af for-
samlingshusets bestyrelse. Det skyldes bl.a., at vi har valgt en ny strategi, så 
vi koncentrerer os om driften af forsamlingshuset samt om sponsortavlen. 
  Vi har et korps af mange frivillige hjælpere, som kan træde til i forbindelse 
med arrangementer eller ved forbedringer. Uden dette korps af frivillige vil  
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Herskind Forsamlingshus 
det næsten være det umuliges kunst at få kræfterne til at række. Det er med 
til at give lidt ”luft” til bestyrelsen. 
  Vi holder nøje øje med olieforbrug. Prisen kan vi desværre ikke gøre noget 
ved, selv om det er en stor post i regnskabet. Vi har netop fået monteret en 
lås på påfyldningshanen, dette for at forhindre oliesvind. 
Nye tiltag i 2009: 
  Træværket udendørs gennemgås for råd og svamp. Døre og vinduer skal 
males. Vi bør overveje, hvordan forsamlingshuset kan isoleres for at mind-
ske forbrug af olie. Nye vinduer i de kolde rum (trappe ved scenen samt stolerum) 
Termostaterne i såvel lejlighed samt forsamlingshuset trænger til at blive 
udskiftet, idet de fleste af dem har sat sig fast i ventilen. Det resulterer i 
kolde radiatorer. 

Bestyrelsen 

Siden sidst: 
  Juletræsfest for børn blev afholdt 4. søndag i advent. Her deltog hen ved 
35 børn samt deres forældre og bedsteforældre. Der blev klippet og klistret 
pynt til juletræet. Julemanden nåede også at komme forbi med slikposer. 
Tak til Hanne, Rikke, Christina og Trine for julearrangementet. 
  Generalforsamling d.19.februar, var ikke de store tilløbsstykke, idet der 
ud over bestyrelsen var 2 fremmødte. Kedeligt at så få har interesse for drif-
ten af byens kulturelle samlingssted, men det skal måske tolkes således, at 
man generelt er tilfreds med bestyrelsens arbejde. Alligevel kunne det være 
rart med lidt feed back for vores fritidsbeskæftigelse. En stor tak til Lotte  
for din mangeårig indsats i bestyrelsen og velkommen til Gitte Bundgård 
Hansen, Lærkevænget 16. Vi glæder os til at få et godt samarbejde i 
bestyrelsen. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig. 

Kommende arrangementer: 
 Hovedrengøring i foråret. Bestyrelsen vil meget gerne have hjælp til hoved-
rengøring i forsamlingshuset, der skal gøres rent fra kælder til kvist. Her vil 
vi meget gerne have hjælp. Du bestemmer selv, hvilken dag der passer dig.  
  Bestyrelsen vil også gerne have hjælp til vedligeholdelse af udenoms areal, 
maling samt ukrudtsbekæmpelse. Du er meget velkommen til at kontakte 
Bent Nielsen på tlf. 8695 4183 eller Anna Marg. Kristensen tlf. 8695 4180. 
Quindeaften: Fredag d. 2. oktober. 
Forslag til aktiviteter ønskes og frivillige til at hjælpe med arrangementet. 
Kontakt Anna Marg. Tlf. 8695 4180  Anne Margr.Kristensen 



 

 28



 

 29

Grundejerforeningen Lærkebo 
   Grundejerforeningen Lærkebo afholdt den 17. februar 2009 den årlige 
generalforsamling. Trods sparsomt fremmøde kunne 2 bestyrelsesmedlem-
mer skiftes ud med 2 nye. Vi siger Jørgen Petersen og Jørgen Olesen tak for 
et godt samarbejde igennem årene. 
  Sagen om Lærkevænget er stadig et uafsluttet kapitel, men der arbejdes på 
sagen. Per Henriksen er vores tovholder, og når der er nyt, kan det læses på 
vores hjemmeside: www.laerkebo.dk. 
 Fremover vil vi (så vidt muligt) holde grundejerne på Lærkevænget oriente-
ret via mail. Det vil også være muligt at tilmelde sig orientering i brevform. 
 

 Til foråret, når det atter er muligt at komme i jorden, vil der blive opstillet 
et legehus på legepladsen. Arbejdslørdage afholdes ligesom de forrige år. 
Der vil snart komme tilmelding til, hvilken arbejdslørdag der passer jer 
bedst. Vi ser frem til, at alle bakker op om vores vej, legeplads og forening. 
 

Bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand: Torben Kring  t_kring@post1.tele.dk 
Næstformand og sekretær: Marianne Riis Hansen hansen.riis@email.dk  
Kasserer: Per Henriksen per.henriksen@biology.au.dk  
 

Man er altid velkommen til at henvende sig til én fra bestyrelsen. 
På Lærkebos vegne Marianne Riis Hansen 

 

Landsbyrådet 

Landsbydag fredag den 3.april 
 En lang række aktører arbejder på at planlægge årets landsbydag. Sidste års 
landsbydag blev så stor en succes, så vi var lige ved at sprænge rammerne. 
Derfor er det meste af programmet henlagt til hallen, hvor der vil være ser-
vering og optræden af forskellig slags. 
   Det skal nævnes, at 7. klasse gennem vinteren har arbejdet på et skuespil, 
som nok skal trække fulde huse. De har fået professionel bistand via en 
instruktør fra Filuren, som har udfordret og udfoldet elevernes talenter. 
   Skuespillets titel er Da Johanne kom til byen, og billetterne kan købes på 
Herskindskolen (Tove Severinsen) fra mandag den 30.april tlf. 8754 6828 
og på biblioteket onsdag den 1.april kl.15-19.    Tilmelding til buffet senest  
den 28.marts til: Mogens Grejsen tlf. 8695 4345, e-mail grejsen@gefiber.dk 
Landsbydagen er støttet af Kultursamvirket i Skanderborg Kommune. 

Se også omtalen side 10 og den indlagte plakat.          Inge Lorenzen 



 

 30

Herskind Folkekøkken 
Formandens beretning v.generalforsamling 5. februar 2009 
  I forbindelse med planlægningen af det forgangne års madplan, besluttede 
bestyrelsen at forlægge spisningen i april måned fra forsamlingshuset til 
Landsbydagen på Herskindskolen. Det viste sig at være en særdeles god ide. 
Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor vi - alene ved vores fremmøde - var 
med til at gøre afslutningen på dagen til en god oplevelse for både os selv 
og øvrige borgerne i Herskind/Skivholme. 
  Derfor har vi besluttet at gentage succesen i år. Så april-spisningen bliver 
fredag den 3. april og denne gang i Hallen. Så der er plads til alle. Jeg kan 
allerede nu afsløre, at der bliver rigtig mange spændende oplevelser denne 
fredag eftermiddag og aften. Det hele slutter med fælles squaredance med 
fordansere, så alle kan være med. 
  For de, som ikke tidligere har deltaget i det, der tidligere hed kulturcentrets 
fødselsdagsfest, kan jeg oplyse, at der bliver aktiviteter for alle aldersgrup-
per. Der bliver lejlighed til at hilse på - og høre om - de lokale foreningers 
aktiviteter og tid til snak og hyggeligt samvær med øvrige beboere m.v.  
  Vores vedtægter vil være at finde på www.herskindsigt.dk og på Landsby-
rådets hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk.  
  Vi håber, at alle vil møde op til Landsbydagen. Tilmeldingsproceduren er 
den sædvanlige for medlemmer af Folkekøkkenet, men der vil blive æn-
dring i tidspunktet, da vi er nødt til at spise i 2 hold. Første hold kl.18 og 
næste kl.19. Hvis vi ikke hører fra jer, regner vi automatisk med jer som 
værende tilmeldt på hold 1 kl. 18. Bemærk tidspunktet. Nok om det.  
  Vi har i årets løb haft lidt problemer med, at medlemmer, som var sat på 
madhold, meldte sig ud, lige før det var deres tur. Det er naturligvis lidt 
træls, og anstændigvis vil vi appellere til, at man er lidt mere forudseende 
og sørger for en bytning, så man har klaret sin ”borgerpligt” - inden man 
træder ud af fællesskabet.  
  Dette være sagt i al mindelighed og er bare ment som et godt råd. Vi finder 
jo ud af det, og heldigvis er der altid hjælpsomme medlemmer, som træder 
til, når der er problemer. Herfra skal lyde en særlig tak til dem. 
Fremtiden i Herskind Folkekøkken? Ja, det er jo krisetider. Krise kom-
mer af det græske ord KRISIS, som har dobbeltbetydningen: ”fare” og 
”mulighed”. Herskind Folkekøkken har nu eksisteret i 23 år, og vi har 
overlevet flere kriser - bl.a. oliekriser (..ikke madolie – heldigvis).  
Det har lykkeligvis været udefra-kommende kriser.  
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  Kommer der en decideret krise i samfundet, står vi godt rustet som fore-
ning. Så må vi bare rykke tættere sammen og blive endnu bedre til at tage os 
af hinanden. Så skal vi nok klare os igennem. Så på fællesskabets vegne ser 
jeg mere krisen som en mulighed end som en fare. 
  Krisen opstår, fordi der er forsvundet nogle værdier. I øjeblikket er det 
økonomiske, og det kan komme til at gøre ondt, men samtidig åbner det 
vores øjne for nogle andre værdier, som vi måske ikke har været så 
opmærksomme på, da alting gik problemfrit. 
  Så samlet set ser frem til mange flere gode år i Herskind Folkekøkken. 
 
2Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. 

Mogens Grejsen 

 
Referat generalforsamling torsdag d.5.febr.2009  

Referent:  Nina Andersen 
Dirigent:  Jørgen Gaarskjær 
Formandens beretning: Se foranstående 
Bemærk: Aprilspisning er på Herskindskolen fredag d.3.april kl. 18  

i forbindelse  med Landsbydagen. 
Kassereren:   Regnskabet godkendt. 
 Madliste og regnskab for alle spisninger blev læst op 
Bestyrelsen:  Præsenterede sig og blev genvalgt med applaus 
Revisor: Genvalgt 
Kontingent:   Uændret = som hidtil: Voksne 45 kr. og børn 15 kr. 
Forslag: "Lad være med at stable ølglas". Det kan spare os for en del "knas". 
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Herskind Folkekøkken. Madhold 2009-2010 
 
OBS!Fredag 3.april 2009: Spisningen er i Hallen på Herskindskolen kl.18.
 Madformand Mogens Grejsen 8695 4345 

 Karen Pedersen, Nina Andersen, Henrik Andersen, Kirsten 
Sørensen, Hans Christian Sørensen, Litta Hansen, Knud Hansen. 
Hertha: Per Clauson-Kaas, Lars M og Heino. 

Tirsdag 05. maj 2009: Madformand Margit Thygesen 8695 4543 
Tonni Hansen, Dorte Holsting, Steen Teglbjærg, Freddi Weiling, 
Lasse Brender. Hertha: Per Clauson-Kaas, Camilla og Nicolai. 

OBS!!!Fredag 5.juni 2009: Spisningen foregår på legepladsen. 
Madformand Jesper Bøgh 8696 5836. Sysser Mau, Lis Weiling, 
Claus Arberg, Kaj Kristensen, Irene Rasmussen, Kasper Arberg, 
Nanna Bøgh. Hertha: Per Clauson-Kaas, Søren og Louise H. 

Lørdag 5.sept.2009: Madformand Anne Marie Elbech 8695 4487. 
Preben Hansen, Jan Brender, Mette Bøgh, Mai Brender. Ellen 
Bøgh. Hertha: Per Clauson-Kaas, Morten og Josef. 

Mandag 5.okt.2009: Madformand Bente Fredsted 8695 4309 
Bo Sjøgaard, Ivy Stein, Niels Anton Sørensen, Gerly 
Johannesen. Hertha: Per Clauson-Kaas, Bente og Stine. 

Torsdag 5.nov.2009: Madformand Thomas Frøkjær 8695 4013 
 Iben Samsing, Lena Ørrild, Henning Nielsen, Mathilde 

Svanhede. Hertha: Per Clauson-Kaas, Lars M og Josef. 
Lørdag 5.dec.2009: Madformand Marianne Krogh 8695 4491 

Jesper Svanhede, Ove Nielsen, Pia Vaarmark, Anne Margrethe 
Kristensen, Rikke Teglbjerg, Morten Nielsen, Jens Nielsen. 
Hertha: Per Clauson-Kaas, Camilla og Lars K. 

Tirsdag 5.jan.2010: Madformand Christina Ladefoged 2926 7751 
Rolf Sandmark, Birthe Balle, Per Pallesen 
Hertha: Per Clauson-Kaas, Nicolai og Søren. 

Fredag 5.febr.2010: Madformand Hans Jørgen Johansen 8694 9930 
Berit Pallesen, Nels Jørgen Nielsen, Lillian Andreasen,  
Inge Lorenzen, Nina Vaarmark.  
Hertha: Per Clauson-Kaas, Louise H. og Stine. 

Fredag 5.marts 2010: Madformand Hanne Arberg 8694 2856 
Svend Andreasen, Søren Stein, Dorte Fisker, Andreas Nielsen. 
Hertha: Per Clauson-Kaas, Bente og Lars K. 
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Regnskab, Herskind Folkekøkken 
INDTÆGTER    2008  2007  2006 
Voksne á 40 kr. 0 0,00 122 4.880,00 522 20.880,00 
Voksne á 45 kr. 691 31.095,00 490 22.050,00  0,00 
Voksne á 60 kr. 65 3.900,00 71 4.260,00 68 4.080,00 

Børn á 15 kr. 93 1.395,00 68 1.020,00 53 795,00 
Salg af flasker  20,50  33,25  143,00 

Overført depositum  -50,00  470,00  665,00 
Kontant rabat  502,84  555,35  1.043,75 
Renter Bank  137,43  7,84  0,35 

Indtægter i alt  37.000,77  33.276,44  27.607,10 
UDGIFTER       
Køb af varer  26.882,81  21.311,42  18.929,75 

Leje af forsamlingshus  7.250,00  8.550,00  8.550,00 
Erstatning af glas  80,00  260,00  160,00 

Herskindsigt  300,00  200,00  100,00 
Integrationsmed./Kulturcenter   262,10  0,00  1.128,75 

Prøvespisninger 4 180,00 9 235,00 16 360,00 
Bordpapir  120,00  0,00  179,75 

Velkomstgaver/Gebyr Bank 177,00  0,00  6,00 
Udgifter i alt  35.251,91  30.556,42  29.414,25 

Årets overskud/underskud 1.748,86  2.720,02  -1.807,15 
AKTIVER       

Bankbeholdning  8.028,09  6.053,73  4.065,71 
Kassebeholdning  354,50  140,00  33,00 
Tilgodehavende  0,00  255,00  0,00 

Aktiver i alt  8.382,59  6.448,73  4.098,71 
PASSIVER       
Depositum  2.620,00  2.435,00  2.805,00 

Opsamlet overskud  5.762,59  4.013,73  1.293,71 
Passiver i alt  8.382,59  6.448,73  4.098,71 

Depositum er sammensat således:  
Voksne á 25 kr 23     575 21 525 25 625 
Voksne á 30 kr 31 930 32 960 34 1.020 
Voksne á 35 kr. 4 140 2 70 4 140 
Voksne á 40 kr. 15 600 16 640 24 960 
Voksne á 45 kr. 7 315 4 180 0 0 

Børn á 15 kr. 4 60 4 60 4 60 
I alt  2.620  2.435  2.805 

Herskind, den 22.1.2009     Herskind, d.22.1. 2009 
Litta Hansen - kasserer    Hans Gravsholt, revisor 
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Skivholme Forsamlingshus 
Fastelavnssoldaterne: I år var der hele 24. De kom rundt i hele Skivholme, klædte 
i den traditionelle uniform med faner i front og klovn i midte, sang og inviterede til 
festen i Forsamlingshuset. Til festen var der 49 børn. Tak for arrangementet.  
   Generalforsamling: Lørdag d.28.februar. 30 voksne og 9 børn til fællesspisning. 
33 medlemmer til generalforsamlingen. Formandens beretning og regnskabet blev 
godkendt. Der er blevet isoleret i loftsrummet og sat gipsplader på vægge. 
Håndværkerne er knap færdige. Rummet skal bruges til depot. Kontingent for 2009 
er uændret 150 kr. pr. medlem, som betales én gang årligt i maj måned. 
Cykelstirapporten, som er sendt til kommunen, blev præsenteret af Marianne 
Krogh. MEN sagen skal holdes varm. Hvad med at gå til Herskindskolen i samlet 
trop ad Ladingvej på Landsbydagen d. 3. april for at deltage i aktiviteterne på 
skolen og invitere familie på lækker buffet fra Herskind Folkekøkken? 
Tak til Louise Green, Søren Egeris og Søren Bang Jensen for arbejdet i bestyrelsen  
Bestyrelsen er: Formand Asbjørn Winther, kasserer Nina Andersen, medlemmer: 
Henning Nielsen, Ole Petersen, Helle Clausen, Charlotte Eriksen, Allan Hasager.               
Landsbyrådet for Herskind – Skivholme holder en varm linie til Skanderborg 
Kommune. Læs andet sted i bladet.  

Vårfest.  
Lørdag d. 28. marts kl.19. 

Medbring selv mad til fælles "Kæmpe Buffet" 
Lad os præsentere os for vore nye landsbybeboere. 

Tag danseskoene på og vær "Vild med dans". 
Bestyrelsen kommer rundt med invitation og tilmelding. 

Kommende arrangementer: 
Traveture – alle er velkomne – hver tirsdag kl.19. Afgang fra Skivholme 
Forsamlingshus 1. gang d.14.april (lige efter påske). 
Arbejdsdage ved forsamlingshuset: Torsdag d.16.april, torsdag d.18.juni, 
torsdag d.10.sept. Alle er velkomne til at tage del i vedligeholdelse af huset. 
Sct. Hans aften: Tirsdag d.23.juni vil bestyrelsen varme grillen op til kl.18. 
"Man" medbringer selv det, som skal på grillen og tilbehør. Bålet tænder vi 
ved 19.30 tiden. 
Grill- aftener er planlagt til fredag d.17.juli og fredag d.21.aug. Grillen er 
varm kl.18. Kom og mød din nabo ved vores fælles hus. 
Høstfest er lørdag d.3.oktober. 
Udlejning: tlf. 60 719 219 / 4043 8379 Ole Petersen, Borumvej 6, Skivholme   
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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: Bjarne Mikkelsen, Vibevænget 16, Herskind  8695 4166 
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Herskind Boldklub 
Reduceret referat af generalforsamling  

Lørdag den 21. februar 2009 
1. Velkomst og valg af dirigent 
Bestyrelsesformand Gunnar Hansen bød velkommen til generalforsam-
lingen og foreslog Inge Houg Jakobsen som dirigent. Dette var der 
tilslutning til.  
Inge Houg Jakobsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Gunnar Hansen lagde ud med den generelle del af bestyrelsens beretning, 
Herefter fortalte Paul Fox om fodbold og badminton i år 2008 i HB. 
Efterfølgende berettede Maja om gymnastik og sommerfesten i 2008.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  
3. Årsregnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Margit Simonsen. Regnskabet viste i 
hovedtræk et underskud på 11.639 kr. og en formue på 208.838 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
I år var Maja Jakobsen, Margit Simonsen og Gunnar Hansen på valg, og 
alle sagde ja til at modtage genvalg.  
  Da det er muligt at udvide bestyrelsen fra de nuværende 6 medlemmer til 
7 medlemmer, blev der spurgt, om andre havde interesse i at komme i 
bestyrelsen. Der var ingen interesse. 
  Suppleanter blev Brian Dalby (modtog genvalg) og Bent Reiche. 
 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Tonny Hansen blev genvalgt som revisor. 
Freddy Weiling blev genvalgt som revisorsuppleant. 
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Herskind Boldklub 
Velkomst: I bestyrelsen har vi valgt at opdele beretningen i 3 dele. Først vil 
jeg fortælle lidt om HB generelt, derefter fortæller Paul om fodbold og bad-
minton, og endelig vil Maja fortælle om gymnastik og Sommerfest 2008. 
Generelt: Vi har i 2008 holdt bestyrelsesmøder ca. 1 hver måned, og vi har 
fra starten af efter generalforsamlingen i februar måned 2008 fået etableret 
et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har hurtigt fået fastlagt arbejdsfor-
delingen og byrderne på en rimelig og fair måde og efterfølgende har vi fået 
fastlagt boldklubbens Vision, Værdigrundlag og Målsætning for 2008 som 
vi har haft som et styringsredskab hele året. 
  Fra sidste års generalforsamling havde vi fuldmagt til at udvide til 7 besty-
relsesmedlemmer. Vi har kun været 6, men har følt, at det har været nok. Vi 
fik ligeledes fuldmagt til sidste år at afholde arrangementer for bestyrelsen 
for at etablere et godt team. Det har vi gjort i form af en bowlingaften og en 
julefrokost, og her i 2009 har vi planer om en go-card-aften. 
  Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen i 2008. 
  Sportsligt har året 2008 været et normalt år. Vi har et medlemsantal på 
nogenlunde samme antal som tidligere. Vi er pr. ultimo året 2008 ca. 300 
medlemmer ud over medlemmerne i F/C Langelinie, som er på 76. Halvde-
len af medlemstallet kommer fra gymnastik, og ellers en badminton- og fod-
bold afdeling af nogenlunde samme størrelse. Vi har ikke haft interesse for 
hverken håndbold eller volley, selv om vi har undersøgt mulighederne nøje. 
Vi håber, at de kommer igen på et senere tidspunkt. 
  Vi har i 2008 haft en del problemer med øl og vand. Ikke i bestyrelsen - 
men i klubhuset. Vi har gjort opmærksom på problemerne både her i lokalet 
og i Herskindsigt. De seneste meldinger fra John Simonsen, som styrer op-
fyldning af øl og vand og afregning, er nu så positive, at vi fortsætter med 
ordningen i 2009. Jeg vil gerne sige tak til John Simonsen for hans hjælp 
her i klublokalet i 2008. 
  Vi har i 2008 haft et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere som 
Skolen, Landsbyrådet, Brugsen og OK Benzin. 
  Vi har fået nye regler for haltime-fordeling fra sidste sæson. Der er lavet 
en ny prioritering for booking af haltimerne, men det har fungeret som de 
forrige år, så vi håber på at det glider ligeså hensigtsmæssigt fremover. 
  Hallen bruges fuldt ud på hverdagene, bortset fra fredage, hvor interessen 
for timer er lig 0. I week-enden bruges hallen af og til – primært af badmin- 
ton - så de yderligere sportsaktiviteter, der kommer fremover, skal placeres 
om fredagen eller i week-ends, med mindre vi får hallen udvidet fra at være 
en 60%`s hal til en hel hal! 
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  Vi HAR lagt billet ind i december måned 2007, men hal-udvidelsen er ikke 
med i 2009, så vi tager kontakt til Skanderborg Kommune igen og håber på 
en positiv behandling, så vi kan få hallen udvidet i 2010. 
  I årets løb har vi fået udvidet vores skurvogn, så der nu skulle være til-
strækkeligt med redskabsrum. Tak for hjælpen Lars Jørgensen, Martin 
Nielsen, Rasmus Lassen, John Simonsen  og Paul Fox. 
 

   Landsbyrådet har i 2008 etableret en ny hjemmeside som hedder 
www.herskind-skivholme , som også kan bruges som indgang til Herskind 
Boldklubs hjemmeside. Vores hjemmeside er under redigering, så vi frem-
over kan bruge den mere som kommunikation til vores medlemmer. 
  I første omgang bliver det vores sekretær, Helle Pernille Hansen, som 
styrer hjemmesiden efter input fra de respektive afdelinger. 
  Vi skal nok sige til, når vi er klar, men I er velkomne til allerede nu at 
klikke ind på hjemmesiden og lægge den ind på PC-eren som foretrukken. 
 

  Vores regnskab fremlægges senere, så her bliver det afsløret, at vi har sagt 
JA til en del nyinvesteringer og udgifter til de respektive afdelinger. Jeg 
håber på jeres accept – når vi kommer så langt, men vil blot her gerne sige 
en tak til Margit Simonsen som er vores kasserer og en speciel tak til Lars 
Christensen fra RGD Revision, som har hjulpet med opstillingen og endelig 
selvfølgelig til den generalforsamlingsvalgte revisor Tonny Hansen. 
De opgaver vi bl.a. står overfor i 2009 er:  
  At sponsorudvalget gerne skal i arbejdstøjet igen, så vi kan få fornyet vore 
sponsorater på skilte i hallen. 
  Vi skal have etableret et nyt økonomisk styringssystem der hedder Club 
Office og have bogføringen med fra 1. januar 2009 i det nye system. Vi skal 
have revideret vores vision, værdigrundlag og målsætning for 2009. Og vi 
skal have styr på vores udleverede nøgler og ændring af vores alarmsystem. 
Herefter vil jeg give ordet til Paul til fortsættelse af bestyrelsens beretning . 

På foreningens vegne: Gunnar Hansen 

Fodbold og badminton. 
Senior: Vores fodbold-afdeling startede året med Morten Rasmussen og 
Søren Simonsen som trænere for vores serie 5 hold. De fik døbt holdet 
Herskind Dream team og havde en ambition om, at de skulle rykke op til 
serie 4, og de indgik straks et væddemål med bestyrelsen. Hvis de rykkede 
op til serie 4, skulle bestyrelsen serverer til deres oprykningsfest – og hvis 
ikke skulle de servere til bestyrelsens julefrokost……… 
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  Efter en flot forårssæson rykkede de så til serie 4…og så måtte bestyrelsen 
jo ud og servere. Oprykningsfesten blev holdt ved Voldby Badet – hvor der 
både var plads til fest og ballade. 
  Med oprykning til serie 4 – kom der nye spillere til efter sommerpausen – 
og det gav mulighed for, at vi også kunne melde et 7 mandshold til. 
  Spillerne skulle lige vende sig til at spille i serie 4. De har haft nogle rigtig 
gode og tætte kampe – hvilket gør, at de lige ligger over nedrykningsstregen 
– og det er flot. 
  Her i vinterpausen har serie 4 holdet trukket flere spillere til. En stor tak til 
Morten, Søren og spillere, som kører fra både Silkeborg og Århus for at 
spille bold i Herskind. De har været med til at skrive historie. 2008 fik vi et 
serie 4 hold – og det er 25 år siden, vi har prøvet det. 
  Vi ser frem til en ny og spændene sæson………, og så har vi fået en ny 
fodboldformand, Brian Dalby, som er bekendt med arbejdsopgaverne. 
 

Oldboys afdelingen: I 2008 var de meldt til i Østjysk Oldboys  +40 , hvor 
Per Henriksen og Ole Fenger stod for holdet. En stor tak til dem. Holdet har 
ligget godt og solidt midt i rækken, hvor det har været lige mange nederlag 
som sejre, som også var målet for sæsonen.  
 

FC Langelinie: FC Langelinie har nu 143 aktive medlemmer fra poder på 
5-6 år til noget nyt i FC Langelinie: Seniordamer. 
  Sidste år indledte de talentsamarbejde med AGF – dette giver forskellige 
arrangementer i løbet af året, fx var der i efteråret rigtig mange til Super-
ligakamp AGF/Vejle.  
  Talentsamarbejdet giver også mulighed for at afprøve dygtige spillere 
sammen med andre dygtige spillere i andre klubber, samtidig med at de 
fastholder dem længst muligt i egen klub. 
  Sidste weekend før skoleferien afholdt de en fodboldweekend, hvor alle 
spillere (uanset alder og køn) trænede og spillede sammen omkring Hallen 
og banerne i Herskind. Arrangementet har en rigtig god socialeffekt på spil-
lere og trænere, da man møder og er sammen med spillere fra hele klubben. 
  Selvom de i FC Langelinie har et rigtig godt trænerteam, kan de stadig 
godt bruge flere trænere og hjælpetrænere både til start nu og efter sommer-
ferien. Specielt til de 5-6 årige mangler der. Hvis du har interesse for det, 
kan du klikke ind på www.FC-Langelinie.dk og sende mail eller ringe til en 
i Samarbejdsudvalget. 
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 BADMINTON: 
  Fra sæsonstart fik vi ny formand – Søren Nedergaard. 
I starten af 2008 havde vi i ungdomsafdelingen 3 hold med 2 trænere, Jakob 
Knudsen og mig selv. Heldigvis trådte Morten Nedergaard til som træner på 
begynderholdet, hvor Søren og jeg skiftes til at hjælpe, da det har været 
svært at finde en voksen, der kan være der kl.16. 
  Det har været en udfordrende sæson – vi har 28 ungdomsspillere – og det 
har været et ønske at få så mange ud og spille kampe som muligt. 
  Det første stævne havde jeg 16 spillere med – og det var dejligt, at så 
mange forældre hjalp til. 
  Efter jul har vi haft 2 U15 hold meldt til turnering, hvor vi har valgt at bru-
ge forældrene som kontaktpersoner, så det hele ikke ligger hos træneren – så 
en stor tak til Jens Hoffmann og Bettinna Kaalund. 
  Derudover har vi haft en kontakt person for U11 og U13 – så også en stor 
tak til Christian Bager og Søren Hansen. Vi har til kommunemesterskaberne 
fået kommunemester i herredouble U15  - Martin Poulsen og Kasper Bach. 
  Og til et begynderstævne med U11 fik vi en guldmedalje – Det var Emma 
Laursen sammen med en krydsmakker. Derudover fik vi to 3.pladser – en til 
Patrick Hansen i single og i double sammen med hans krydsmakker. 
  Efter nogle gode resultater i ungdomsafdelingen - over til noget helt andet.. 
de voksne. Det hele skal jo ikke gå op i resultater. Medlemstallet er fordob-
let i forhold til sidste år. Så træningen er udvidet til 2 aftener. Vi har 3 
turneringshold – et old-, et senior- og et herrehold. 
  I år har vi også haft mulighed for at købe en flot klubdragt. Og det er der 
36, der har benyttet sig af – både ungdom og voksne. Godt arbejde formand. 
Vi ser allerede frem til næste sæson, hvor vi håber på at udvide med et hold 
for de 6-8 årige. 
U11 og U13 skal træne sammen – og U15 og U17 træner sammen. Vi vil 
gerne kunne tilbyde de 2 træningsgrupper, at træne 2 gange om ugen, men 
så bliver vi nok nød til at tage fredagen i brug – og det håber vi på, der er 
opbakning til.                Paul Fox 
Gymnastikafdelingen: 
  Sæson 2008/2009 har budt på i alt 5 hold – aldersmæssigt fra 3 til 80 år: 
Forældre/barn – 22 børn+22 forældre – 1 instruktør 
Børn 5-6 år – 15 piger og drenge) – 1 instruktør og 1 hjælper 
Spring/begyndere – 31 børn – 1 instruktør og 6 hjælpere 
Spring/øvede – 22 børn – 1 instruktør og 1 hjælper 
Voksen M/K – 36 voksne fra 17 år og opefter – 1 instruktør 
  En pæn udvikling - især på børne- og ungdomsområdet. Specielt fordi vi 
på det seneste har været i stand til at investere i de redskaber, der er brug 
for, og som ”hitter” i tiden (airtracken med tilbehør). 
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 Vi har fået plads til næsten alle vores redskaber i det nye redskabsrum, men 
vi kan godt tænke os et bedre samarbejde med skolen om at holde en rime-
lig orden i redskabsrummet. Da det er HB, der har investeret i redskabsrum-
met, må vi også kunne forlange gensidig respekt om orden og vedligehold. 
  Vi døjer ligeledes med udfordringer omkring rengøringen i hallen. De 
fleste af gymnastikafdelingens aktiviteter foregår på gulvet i hallen, og det 
er næsten altid belagt med støv og skidt med specielt stor koncentration ude 
ved væggene. Det kan give store problemer for allergikere, astmatikere m.v. 
  Vi håber at kunne fastholde vores gode instruktører og være i stand til at 
udvikle og uddanne nye i takt med behov og generationsskifte. 
  Afdelingen er hele tiden åben for nye aktiviteter, der kunne poppe op, 
specielt når de også viser sig at være bærbare og med et lokalt grundlag. 
Specielt mangler vi lige nu et decideret ældretilbud fx om formiddagen. 
  I ungdom kunne det være et ønske at genoptage showdance eller noget 
lignende, som kunne henvende sig til de lidt ældre teenagere.   

Sommerfesten 2008  
  Sommerfest 2008 var ændret på mange områder i forhold til tidligere år:  
Der var ingen decideret åbningsceremoni torsdag. Maden torsdag aften 
betalte vi os fra. Karina Rasmussen sørgede for bespisning mod en fast 
kuvertpris. Derfor ikke det store overskud her. Til gengæld heller intet 
besvær for festudvalget. 
  Fredag var der børnediskotek i hallen, som der har været de tidligere år. 
Med god opbakning fra forældrene til at holde opsyn.  
  Hele lørdag formiddag var der fodboldturnering v/FC Langelinie - mange 
børn og forældre på pladsen. Gode familieaktiviteter lørdag eftermiddag, 
med tombola og Serie 4-kamp - som fastholdt folk på stedet. 
  Ingen underholdning eller konkurrencer lørdag aften - kun diskotek. 
Medbragt mad lørdag aften - ingen buffet eller grill. 
  Søndag trak Mustang-bilerne mange folk til. Ballebolden og dyrskue var 
igen i år en succes. Sommerfesten sluttede af med den sædvanlige auktion. 
Kritikpunkter: De ældre ønsker levende musik lørdag aften. Mange ønsker 
mulighed for at købe sig til mad lørdag aften. Flere sportsaktiviteter. 
Konklusion: Mange gentagelser og en del nyheder/ændringer, som er nød-
vendige for at opfylde alles ønsker og behov for fællesskab i et lokalsam-
fund. Men det hele må ikke ændres på én gang. Glidende overgang til nye 
tider er nødvendig. 
 Generelt en supergod opbakning fra lokalsamfundets borgere. Sommerfest-
udvalget har fundet en rytme. De ved, hvad der skal gøres, hvor de nye ideer 
skal ind, og hvad der ikke kan ændres på - endnu ihvertfald. Alt i festudval-
get er diskuteret. Nye idéer er allerede opstået. Der vil blive set på omkost-
ningsreduktioner med henblik på øget overskud i forhold til indsats, og det 
vigtigste: Mange er klar til at tage fat på Sommerfest 2009.  Maja 
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Resultatopgørelse 

 2008 2007 
Kontingentindtægter 138.281 81.444 
Aktivitetstilskud kommunen 32.684 51.973 
Sportsindtægter i alt 170.965 133.417 
Sportsomkostninger 148.484 85.710 
Sportens resultat i alt 22.481 47.707 
   
Sommerfest 3.687 86 
Overskud kiosk 13.491 11.442 
Overskud skilte i hal 0 107.937 
Sponsorindtægter i øvrigt 9.000 10.000 
Indtægter i alt 48.659 177.172 
   
Køb af bander og air-track 0 104.277 
Telefon 2.456 1.989 
Telefongodtgørelse bestyrelse 11.200 7.500 
Annoncer 2.838 1.602 
Porto og kontorhold 5.513 2.409 
Forsikringer 1.599 7.585 
Kontingenter 6.116 3.926 
Herskindsigt 1.750 1.350 
Kursus 5.184 0 
Arrangementer 14.378 5.969 
Gaver 2.808 544 
Driftsudgifter 12.089 11.482 
Renter -5.633 -3.380 
Omkostninger i alt 60.298 145.253 
Årets resultat -11.639 31.919 
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Balance 

Aktiver 2008 2007 
Kassebeholdning 4.428 43 
Bankindestående 133.110 181.618 
Tilgodehavende kontingent 28.800 0 
FC Langelinie 42.500 38.816 
Aktiver i alt 208.838 220.477 
   
Passiver   
Egenkapital primo 220.477 188.558 
Årets resultat -11.639 31.919 
Egenkapital ultimo 208.838 220.477 
Skyldige omkostninger 0 0 
Forudbetalte sponsorbidrag 0 0 
Gæld i alt 0 0 
Passiver i alt 208.838 220.477 

Herskind den 9. februar 2009 
   

Maja Jakobsen          Helle Hansen          Paul Fox 
 Margit Simonsen        Gunnar Hansen      Lotte Simonsen  

Revisionspåtegning:   
Jeg har dags dato gennemgået klubbens bogholderi og fundet det 
i overensstemmelse med regnskabsbilag og kontoudtog. 
   

Herskind den      /     2009 
 

Præmiewhist 
Forårets sidste spillerunde bliver 

torsdag den 2. april 2009 
med afslutningstraktement, som vi plejer. 

Det foregår også i HB Klublokalet fra kl. 19.
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  Det er næsten ikke til at forstå det, men gymnastiksæsonen er altså ved at 
være slut – netop som vi synes, den er godt i gang. Vores to springhold var i 
Århus og give opvisning til DGI’s store årlige stævne. Og søndag d.1.marts 
var alle gymnastikafdelingens 5 hold på gulvet i Herskindhallen til den nu 
efterhånden traditionelle ”fremvisning”. Det er i hvert fald andet år i træk! 
  Rigtigt mange familiemedlemmer var mødt op i hallen denne søndag efter-
middag for at se, hvad børn og voksne har lavet i gymnastiktimerne i løbet 
af vinteren. Foruden de ca.100 deltagere var der mindst 150 publikummer, 
så der var trængsel på tilskuerpladserne og ved det efterfølgende kaffebord 
med kage, frugt og saftevand. Det er så dejligt, når der er god opbakning til 
de arrangementer, der bliver tilbudt. Tak fordi I kom - alle sammen! 
  For voksenholdet slutter sæsonen tirsdag d.24.marts, hvor vi efter gymna-
stikken går i klublokalet og hygger os lidt. 
  Alle børnehold slutter sæsonen henholdsvis den 30.marts og 1.april, med 
mindre instruktøren giver besked om andet. 
  Tak for denne gang, alle sammen – og på gensyn til ny sæson første uge i 
september.    Inge Houg Jakobsen 
TIMEFORDELING HERSKINDHALLEN 2008/2009 

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

15-16           8- 9   

16-17 
Gymnastik 
Forældre/barn 

Badminton  
begynder 

Gymnastik 
spring 

U 15 
Drenge   9-10   

17-18 
Gymnastik  
5-6 år 

Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

U 6 og  
U 7 Max   10-11 

Gymnastik 
åben 

18-19 Badminton 
Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

U 11 og  
U 12 P   11-12 

Gymnastik 
åben 

19-20 Badminton 
Gymnastik 
voksen 

Udlejet/ 
badminton Fodbold   12-13   

20-21 Badminton 
Gymnastik 
voksen Oldboys Badminton   13-14   

21-22   
Fodbold 
serie 4 Oldboys Badminton       

22-23   
Fodbold 
serie 4           
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OLD BOYS fodbold   
  Græsset er så småt ved at grønnes. Det betyder, at udendørs fodboldturne-
ringer starter. Herskind oldboys er tilmeldt DGI-Midtjylland 32 plus. En 
turnering vi har spillet i i mange år. 
  Der har været fornuftig tilslutning til træning udendørs om mandagen og 
indendørs om onsdagen vinteren over. Således fortsætter vi til turnerings-
start midt i april. Herefter bliver der mandag træning udendørs og kampe 
onsdag. Per Henriksen står for at indkalde til kamp og stille et slagkraftigt 
mandskab. Vi plejer at starte sæsonen med et hyggearrangement. Mon fest-
udvalget ved det? 

Godt forår og god sommer Bjarne 

Bent Høgh 
  Vores fodboldkammerat, Bent Høgh, også kaldet Bent købmand, døde den 
5. februar 74 år gammel. 
  Bent spillede i mange år fodbold i HB. Han var en dygtig centerforward og 
scorede mange mål, men først og fremmest var Bent en hyggelig fyr, der var 
rar at være sammen med. Han var altid glad og positiv, og det var tydeligt, 
at hans familie betød meget for ham. 
  Bent var en af tovholderne, da klubhuset blev opført. Han var der stort set 
hver dag i byggeperioden, og da klubhuset stod færdigt, tog Bent sig af ren-
gøring og vedligeholdelse.   
  Vi er mange, der mindes de gode fester, som Bente og Bent arrangerede - 
både hjemme privat og i boldklubben. Bente og Bent mestrede både at frem-
trylle lækker, dansk mad og god stemning. 
 

Vi vil mindes Bent  med taknemmelighed. Æret være Bent Høghs minde 
 

På vegne af nuværende og tidligere Old Boys i Herskind Boldklub 
Bjarne og Poul  

Petanque 
    Husk             Husk  Husk  

Ja, så starter vi jo snart op med Petanque igen 
Vi starter den 20.april 2009 kl.19 

Og glæder os til at se jer og håber på stort fremmøde 
Og som sædvanlig godt humør 

Hilsen Per Rohde og Anette Andreasen
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Herskind Boldklub 

HB Seniorhold 
  Så gik starten til den nye forårssæson for seniorholdene i Herskind. Ja, det 
var ikke en fejl, at der stod holdene, men en helt ny kendsgerning, at vi i år 
starter 2 senior 11 mandshold op. For første gang i Herskind Boldklubs 
historie har jeg ladet mig fortælle. Serie 4 holdet samt det nye serie 6 hold. 
  Grunden til dette er selvfølgelig det stigende antal spillere i truppen samt 
de positive forventninger til den kommende tid, når vejret bliver bedre og 
græsset må betrædes. Herfra skal i hvert fald lyde et stort tak til alle spillere 
og klubben for dens store opbakning til dette nye tiltag, vi fra trænerstaben 
ser som et afgørende skridt for seniorfodbold i Herskind Boldklub. Det vil 
øge spillernes kamptræning og skærpe konkurrencen om plads på holdene.  
  Træningen begyndte sidst i januar, og der gik kun ca.2 uger, før de 6 træ-
ningskampe begyndte for serie 4 holdet. Der er i skrivende stund spillet 2 
kampe, hvor den ene blev vundet og den anden blev tabt. 4 kampe venter 
nu, hvor vi prøver at få indspillet den nye spillestil og formation, som skal 
sikre os overlevelse i serie 4. Serie 6 holdet får en enkelt træningskamp som 
ligger i forbindelse med den kommende træningslejr i weekenden uge 12. 
De kommende træningskampe er følgende: 
Søndag d.8.-3. kl.15. Herskind B (1) - FC Skjoldhøgene (Spilles på Klank) 
Søndag d.15.3. kl.18. Aarhus Posten - Herskind B (1) 
Lørdag d.21.3. kl.13. Herskind B (2) – Modstander på vej  
Lørdag d.21.3. kl.15. Herskind B (1) - Aabyhøj IF (Begge spilles på Klank) 
Mandag d. 30-03 kl. 20.30   Viby Fodsport - Herskind B (1) 
   Derefter begynder de 2 forårsturneringer. Det er planen, at serie 6 holdet 
skal spille deres kampe torsdag aften og serie 4 holdet lørdag eftermiddag. 
Træningen foregår i skrivende stund tirsdag og torsdag fra kl.19. Alle, 
der har lyst og mod til at komme, møder bare op én af disse dage. 
Stillingen inden forårssæsonen for serie 4 holdet: 
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Kampprogram for serie 4: 

 

Til sidst vil jeg bare lige takke spillere, klubben og tilskuerne for god 
opbakning til holdet! 

Træner Morten Rasmussen 
 

Målaktiespillet 2008/2009 
  Målaktiespillet gik lidt i stå i efteråret, fordi kun få valgte at tilmelde sig 
denne gang. Derfor blev det besluttet, at spillet først rigtig gik i gang til for-
året med præmier til hjemmekampene og hovedgevinsten for det rigtige tip.  
  Der vil derfor, inden sæsonen starter, komme kvitteringer ud på de købte 
målaktier med tilhørende program over de kommende hjemmekampe.   

Morten Rasmussen 
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Green Street Roligans 
  Siden april 2008 har der  været en ny magtfaktor på sidelinien i serie 4/5. 
Green Street Roligans - i folkemunde GSR - har sat liv og stemning, på 
tribunen til HBs hjemme- som såvel udekampe. 
  Gruppen startede som en vild idé, men idéen voksede sig hurtigt større og 
er i dag en fast del til HBs kampe. Vi har i vores korte levetid oplevet op- 
og nedture. Dog kulminerede det med oprykningen til serie 4, som blev 
sikret på baggrund af den store støtte fra GSR. 
  Grunden, til at GSR blev virkelighed, var at sætte større stemning og fokus 
på seriefodbold i Herskind og derved trække flere unge som gamle til kam-
pene og derved forhåbentligt også til klubbens ungdomshold. 
  Til kampene er det vores udgangspunkt at sørge for god stemning og op-
bakning. Vi er oftest unge, der er samlet til kampene, men alt til og omkring 
kampene foregår i positiv stemning. Vi er 100 % imod racisme, vold og 
andre ting, der ikke burde forbindes med fodbold. Vores eneste mål er at 
skabe stemning og opmærksomhed. 
Manifest: 
1. GSR har som mission at yde den ultimative support til fodboldklubben HB. 
2. Ingen grimme hatte. Ingen maling i ansigtet(med mindre du er lækker med makeup). 
3. Du skal ikke regne med, at GSR arrangerer ture til Bon-bon land eller andre 
familievenlige aktiviteter. 
4. GSR er 100 % ikke-politisk fan-club. 
5. GSR er absolut ikke-voldelige. Vold er den laveste form for argumentation, og 
er du med i et slagsmål, er du simpelthen for dum til at være med i GSR. 
6. GSR vil bidrage til, at opbakningen til HB vokser sig stor og stærk. Vi vil gøre 
vores - andre må gøre deres. 
7. Vi sætter den verbale krig på dagsordenen. Det gælder liv og død på tribunerne. 
Giv den gas! 
8. GSR vil gerne vise ungdommen, at der er fokus på fodbold i Herskind. 
Hvis du nu sidder og har fået lyst til at støtte op om vores fangruppe, kan du 
i første omgang melde dig ind i vores facebook gruppe. Søg efter Green Street 
Roligans. Her vil der være informationer om vores fremtidige aktiviteter. 
Har du ydermere lyst til at hjælpe, eller har du materiale til udvikling af flag 
samt andet stemningsmateriale, kan du kontakte os på samme side. Vi ses 
den 4.4.2009 kl.16 på Herskind stadion til første kamp efter vinterpausen. 

Formand: Carsten Rasmussen 
Næstformand og tifo-ansvarlig: Kenneth Brandt 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
 

    Vi har fra officiel side modtaget besked om, at ordet pastoratsråd  ikke er godt, 
fordi sognene stadig eksisterer. Det er menighedsrådene, der er slået sammen – 
derfor den nye overskrift. 
 
   Ved Skivholme Kirke har man været i den situation, at der skulle ansættes 
en ny kirkesanger. Det har man ikke prøvet i over 38 år, for i al den tid har 
jeg, Eva Bach, været kirkesanger. 
  Søndag d.1.marts var skæringsdagen. Thomas Frøkjær havde sagt med et 
smil, at der nok ikke skulle holdes en festgudstjeneste – det kunne jo mis-
forstås! Men festligt blev det i hvert fald. 
 

   Jeg havde fået lov til at vælge musik og salmer, kirkekoret hjalp mig, når 
jeg blev lidt bevæget, Thorsø havde pyntet kirken så smukt, som han jo kan, 
og mit bibelske fornavn blev da nævnt nogle gange. Kirken var næsten lige 
så fuld som juleaften, og da vi til sidst rejste os op og sang ”Dejlig er 
jorden”, var hvælvingerne lige ved at lette! 
   Bagefter havde menighedsrådet inviteret til frokost og reception. Dejlig 
frokost, gaver og taler – ja, det hele blev for mig en uforglemmelig oplevel-
se, som jeg kan glæde mig over i tiden, der kommer som fhv.  
  Så en kæmpestor TAK til de mange, som gjorde denne dag så god for mig. 
Jeg glemte rent, at den også var lidt vemodig. 
   Jeg havde slet ikke fået tid til at pakke gaver ud, så da jeg kom hjem, tog 
jeg én ting ad gangen ind fra bilen, læste alle de mange gode hilsener og var 
bare så glad og taknemmelig.  
 

   Min efterfølger er blevet valgt. Det bliver Charlotte Børresen, som vi jo 
kender, fordi hun i forvejen er kirkesanger ved Sjelle og Skjørring kirker. 
Jeg håber, hun bliver lige så glad for det, som jeg har været. 

Eva Bach 

Kirkemusikhøjskole: 
Søndag d. 15.marts kl.16. Nordiske toner i Storring konfirmandstue ved 
sopran Heidi G.Andersen, musiker Karsten Holm og organist Christian 
Spillemose. 
 

Kirkehøjskole: 
Torsdag d. 26.marts kl.14 i Galten. Gudstjeneste i Galten Kirke ved 
sognepræst Betina Hjort Præstegaard og foredrag i Sognegården ved 
sognepræst og forfatter Elof Westergaard: Opstandelsens billeder – 
perspektiver på liv og død”. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
Kirkeudstilling af ikoner med påskemotiv  
   I hele påsketiden vil vore tre kirker være udsmykket med ikoner med 
påskemotiver malet af de kommende konfirmander under kyndig vejledning 
af kunstner og menighedsrådsmedlem Mette Mailund Strong, Skjørring. 
Ikonerne kan ses i forbindelse med gudstjenester, og når kirkerne er åbne. 
Koncert i Skjørring Kirke 
Tirsdag d. 28.april kl.19.30 er der koncert i Skjørring Kirke med familien 
Pultz. Familien Pultz består af Kirsten og Karsten Pultz og deres tre børn: 
Frederik 13 år, Jakob 11 år og Benedicte på 9 år. Kirsten og Karsten er 
begge uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium på henholdsvis 
klaver/sang og klaver/trompet. 
   Da alle i familien komponerer, bliver der både gammel og ny musik. 
Musikken bliver fremført i alle tænkelige kombinationer af trompet, horn, 
trombone, orgel og sang. Indimellem stykkerne, fortælles der om musikken 
og instrumenterne. Koncerten varer ca. en time. 
Friluftsgudstjeneste og udendørs koncert 
  2. pinsedag, mandag d. 1.juni kl.14 i Skivholme præstegårdshave. 
Traditionen tro fejrer vi 2. pinsedag en fælles gudstjeneste på tværs af 
sognene i tidligere Galten Kommune. Trioen Metrum spiller. 
Ud i det blå – og grønne  
  Årets forsommer-udflugt finder sted søndag d.7.juni kl.12 til ca. kl.18   
og går til det prægtige Koldinghus og den nærliggende Skt. Nicolai Kirke. 
Koldinghus regnes for en attraktion i verdensklasse, mens kirken især er 
kendt for sit meget fine inventar. 

Se nærmere i kirkebladet og i Galten Folkeblad 
 

Årets Konfirmander 
 

Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke d. 3.maj kl.10.30: 
Nadia Brandt, Kirkevej 4, Skjørring 
Laura Frøslev, Voldbyvej 17, Sjelle 
Martin Brahe Hager, Lilleringvej 8, Storring 
Mathias Bjørnsen Hansen, Kirsebærvænget 8 B, Skovby 
Alexander Hanberg Høeg, Voldbyvej 61, Sjelle Mark 
Helena Simone Højholt, Engvangsvej 1, Galten 
Rasmus Würtz Kristensen, Gyvelparken 33, Galten 
Rasmus Guldstrand Larsen, Voldbyvej 56, Sjelle 
Iben Gad Lauridsen, Nordmarksvej 8, Sjelle 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
 
Christopher Ove B. Magnusson, Nørremarksvej 3, Sjelle 
Nicolai Bak Mortensen, Silkeborgvej 94, Galten 
Max Veller Mortensen, Farrevej 17, Skjørring 
Martin Navne, Farrevej 31, Skjørring 
Carl-Johan Bay Nielsen, Christinedahlsvej 52, Skovby 
Laura Kaule Nielsen, Christinedahlsvej 14, Skovby 
Lasse Søgaard Søby, Lunden 16, Galten 
Line Søndergaard, Vestre Skolevej 11, Skjørring 
Jeppe Theis Westberg, Østre Skolevej  
Frederik Herholdt Wirnfeldt, Hirsevænget 41, Galten 
 
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke d. 10.maj kl.10.30: 
Kasper Nørgaard Bach, Lyngballevej 2, Sjelle 
Jesper Birch, Rytterbakken 8, Sjelle 
Anna Rosdahl Christiansen, Rolighedsvej 1, Skovby  
Benjamin Horia Coma, Lærkevænget 11, Herskind 
Daniel Høllund S. Eriksen, Porsevænget 85, Galten 
Cecilie Falk Gundelach, Præstbrovej 14 A, Herskind 
Anders Ringsborg A. Hansen, Lyngballevej 1, Sjelle 
Jacob Hampen Hansen, Mindevej 23, Sjelle 
Ida Louise B. Henriksen, Lærkevænget 36, Herskind 
Frederikke Holmstrøm Holm, Framlev Korsvej 3, Harlev 
Marie Frøkjær Holsting, Ladingvej 20, Skivholme 
Sabine Høstrup Jönsson, Lærkevænget 6, Herskind 
Jakob Sander B. Jørgensen, Ladingvej 25, Skivholme 
Sine Knudsen, Præstdam 16, Galten 
Julie Hedemann Lassen, Nørregade 9 A, Galten 
Siw Winther Lauritsen, Fuglevænget 29, Herskind 
Nicklas Vinther Laustsen, Fuglevænget 54, Herskind 
Maria Møller, Nattergalevej 23, Galten 
Morten Riis Nedergaard, Lærkevænget 9, Herskind 
Christina Elsborg Pedersen, Storringvej 16, Storring 
Marie Balle Sjøgaard, Ladingvej 29 B, Skivholme 
Aslak Stein, Høstvej 6, Skivholme 
Jonas Bredvig Wenzelsen, Voldbyvej 14 A, Sjelle 
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 KFUM-spejderne i Herskind 

 

Herskindsigt       32. årgang nr. 121     Marts.2009 
Nyt fra gruppen. 

   Nu titter de første forårstegn frem, og vi glæder os til at komme ud. Det 
bliver godt at komme i gang med udendørsaktiviteterne igen – spejderliv er 
nu bedst udendørs. 
   Indendørs sker der ellers ting og sager i hytten. Grupperådet og frivillig 
hjælp er i gang med at sætte et nyt loft op i spejderhytten. Et lydisolerende 
loft, så det bliver bedre at være mange inde i hytten. 
   3 af vores ledere har været ude i ”verden” og hente inspiration. I Svend-
strup har der været afholdt kursus for 200 ledere i hele Jylland. ”Linen ud”  
- sådan hedder kurset, giver sikkert nogle gode ideer til kommende spejder-
møder. 
   Af fremtidige projekter har vi en arbejdsdag på programmet. Lørdag den 
2. maj skal hytten rengøres, og der skal arbejdes med brænde og bålplads. 

Nels Jørgen. 
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Sidste nyt fra "bæverdammen" 
  I de sidste par måneder har vi mest regeret indenfor i hytten på "Trekan-
ten". Det har været mørkt, vådt & koldt, og i mangel på varmt tøj og 
lommelygter har vi leget med musene indendørs...og fremstillet sparegrise, 
knyttet og fastelavnshygget. Et løb rundt på området, samt lidt bålmad 
(klatkager, snobrød & skumfiduser) har der også været på programmet. Her 
i foråret skal vi være mest udenfor, det bliver snart helt lyst til vores møder 
torsdag kl. 17-1830.  
  Vi skal tage mærker, lave mere bål og mange andre spændende spejder-
aktiviteter. Til sommer skal vi på sommerlejr sammen med en masse andre 
spejdere ved Gjern. - Det skal vi osse øve os på.  
  Hvis der skulle være en forælder eller 2 (eller andre) som har lyst til at 
hjælpe os om torsdagen til møderne, skal I være rigtig meget velkomne. 

Bæverhilsner fra Bente, Karen & Joanne (2031 0986)  
 

Nyt fra Ulveflokken 
   Ulvene er kommet godt i gang efter juleferien. I januar havde vi fokus på 
koder, morse og hemmelig skrift. Vi fik bl.a. tydet koder skrevet med citron-
saft på papir ved at varme papiret op over ild - det blev lidt "hot", men både 
ulvene og hytten overlevede. I februar forberedte vi fastelavn ved at lave 
masker, fastelavnsris og dekorere tønden, som blev smadret på behørig vis 
tirsdag den 24.februar. 
   I marts måned kommer ulvene rundt og sælger lodsedler - tag godt imod 
dem - overskuddet af salget går til spejderne i Herskind. 
   Vi skal arbejde med mærket "Dyreven" i løbet af foråret, og lørdag den 2. 
maj skal vi med til Distriktsturneringen for bævere og ulve i Harlev. Her 
skal vi dyste mod andre spejdergrupper. 
  Er du interesseret i at gå til spejder og går i 2. eller 3.klasse, så mød op på 
spejdergrunden om tirsdagen fra kl.18 til 1930. Vi glæder os til at se dig. 

Ulvehilsner fra lederne Anne-Dorte, Margit & Henriette 
 
    Ulveflokken er for børn fra 2. til 5. klasse. Nye ulve er selvfølgelig altid 
velkomne til vore møder tirsdag kl.18-1930, ligesom man har lov til at kom-
me til som gæst, hvis man gerne vil prøve at være spejder. 
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Hertha Levefællesskab 
 

”Den gamle dame kommer til byen” 
 
Et fruentimmer flytter fra Frederiksberg 
Med frit fald fra fjerde 
Til flad fælled i fællesskabets favn. 
Forrygende fantastisk! 
 
Opfostring på fynsk folkehøjskole 
Forsikrede formidabel fornemmelse 
For fællesskab og fornøjelige udfoldelser. 
Foredrag forøgede forståelsen 
For fortid og fremtid – samt 
Fremmede filosofisk formåen. 
 
Folkeskolelærer fjorten forskellige steder, 
Heraf fem i det fremmede, 
Med føjelige, frimodige, forvirrede børn 
Forhindrede faktisk ikke 
Fremsynet Steiner-pædagogik 
Eller fængslende friår. 
 
Foretrukne favoritinteresser 
Er for eksempel 
Fabulering og fortælling 
Forhistorie og ”fri drama” 
Fysisk udfoldelse og fremmedsprog 
Fortolkning og flyvske ideer. 
 
Femogtredive flytninger på fireogtres år. 
Foruroligende! 
Følgelig fravælges flyttekaos  
For fremtiden - Til fordel for  
Fascinerende ferierejser  
Til fremmede folkeslag. 
 
Forunderligt frydefuldt at ”falde ned”, 
Folde flyttekasser flade, 
Fjerne ukrudt, finde forråd, 
Forankring – og sig selv. 
 
I al fredsommelighed! 
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Hertha Levefællesskab 
  Foranstående bogstavrim skrev jeg i nov.2007 som en præsentation af mig 
selv to måneder efter at være flyttet til Hertha/Herskind fra København, 
hvor jeg havde boet i 30 år. Det var noget af en omvæltning, eller jeg tror 
hellere, at jeg vil sige udfordring, for jeg havde jo selv valgt det med ganske 
åbne øjne – og jeg har da heller ikke fortrudt det et eneste øjeblik. 
  Man bliver jo særdeles godt modtaget både her og der – så man føler sig 
virkelig velkommen i Herskind. Derfor har jeg også engageret mig i Lands-
byrådet, for jeg vil gerne kende folk på begge sider af hegnet, som nu for 
øvrigt er blevet ganske luftigt og tillader både ”indkig og udkig”!  
 Jeg er imponeret over de mange ting, der foregår i Herskind. Her er virkelig 
engagerede mennesker i massevis, og her ”hersker både indsigt og udsigt”. 
  Apropos udsigt, så kan jeg desværre ikke nyde den fra mit hus i Hertha. 
Det giver mig derfor anledning til at gå lange ture – helst hver dag og med 
stave. Måske har en og anden her i vintermånederne bemærket en veritabel 
omvandrende ”candyfloss” - mig i pink skidragt og skarpt trav! 
  Og nu, hvor jeg ”har ordet”, så har jeg længe tænkt på at foreslå en 
”læseklub” for Hertha/Herskind. Det er en rigtig fin måde at lære hinanden 
at kende på – og gå i dybden med god litteratur. Måske er det den forkerte 
årstid at starte, men nu prøver jeg altså. Ring, skriv eller kom forbi, hvis du 
er interesseret.  

Merete Milner, Landsbyvænget 19A 
Tlf. 6171 5134 (læg gerne sms-besked) 

E-mail: meretemil@gmail.com 
 

Fælles arrangementer og samarbejde.  
Kulturcafé Ida indbyder til åbne Kulturaftener 

 for alle i Herskind i Herthas café ved bageriet. 
 

Fredag den 27. marts kl. 19.30 – 21.30 
Halfdan Olesen fortæller Selma Lagerlöfs: ”Skiftingen” 

Vært: Torben Wahlstrøm 
 

Fredag den 24. april kl. 19.30 – 21.30 
Bent Nielsen fra Herskind fortæller om: Gustav Wied 1858-1914  

som er forfatter til: 
 ”Skærmydsler” og ”Livsens Ondskab” 

Værter: Jette Boye og Rita Lambrecht 
Sæt kryds i kalenderen  
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Kyndelmisse i Hertha den 2.febr.2009 
 

  På opfordring af Rita Lambrecht hermed en omtale af et fint arrangement i 
Herthas sal, som var flot ”pyntet” til arrangementet. På gulvet var der place-
ret en mængde levende lys, som blev suppleret af flere af de fremmødte.  
  Arrangørerne havde gjort et godt forarbejde og en halv snes af deltagerne, 
som både var fra Landsbyvænget og fra det øvrige Herskind, havde noget 
med, som de fortalte og/eller læste op. Det var meget forskelligt, og det var 
et godt, hyggeligt og fornøjeligt arrangement, der gerne må gentages. 
  Det er vigtigt, at der jævnligt er arrangementer, der kan samle beboere i 
Hertha og det øvrige af Herskind. I 2008 var ”Sangens År” anledning til 
sådanne fælles arrangementer, og i år bliver der tale om arrangementer i 
Hertha om litteratur. Det bliver spændende at høre nærmere om det, og for-
håbentlig vil mange fra det øvrige Herskind deltage i disse arrangementer. 

Hans Gravsholt 
 

   Jeg har støttet Hertha Levefællesskab i ca.15 år, og lige fra starten var det 
vigtigt for initiativtagerne, at Hertha ikke skulle blive et isoleret område øst 
for Herskind, men blive en aktiv med/modspiller i byens liv på alle måder.  
Vi ser derfor herthafolk i Brugsen, i biblioteket, i kirken, til fællesspisning, 
til sommerfest – ja, alle steder, hvor der foregår noget i Herskind. 
   Men det går heldigvis også den anden vej. Der er ofte lørdagscafé, der er 
koncerter, foredrag og teater, der er  veje og stier rundt i området, hvorfra 
man kan nyde det spændende byggeri og den smukke udsigt – husk hunde-
posen - og der er høstmarked og loppemarked m.m. 
   Det er vist ikke så moderne, at noget er højtideligt; men det er man ikke 
bange for i Hertha. Der fejrer man flere årstidsfester, end vi ellers er vant til. 
Flade tider er der nok af, så lad os glæde os over højtiderne, og så længe 
selvhøjtideligheden ikke tager over, vil jeg nyde de stemningsfulde 
øjeblikke, og det forstår man i Hertha. 
   Således også d. 2. februar ” kyndelmisse”,  hvor man i den katolske tid 
indviede de lys, der skulle bruges i kirken. I vore dage er det nok glæden 
over lyset og udsigten til lysere tider, vi synes, det er  værd at samles om. 
Salen i Hertha var oplyst af levende lys, der stod midt på gulvet oven på en 
smuk, klippet dekoration. Der var sange og oplæsning, billeder og et lille 
traktement.  

TAK for denne gode idé – jeg glæder mig allerede til næste år! 
Eva Bach 
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Hertha Levefællesskab 

Mennesket bliver kun menneske sammen med andre mennesker! 
Ulvebørnene, de vilde børn 

Foredrag v/Anders Høier onsdag d.18.marts kl.1930 
i salen i Herthahus på Landsbyvænget 14 

   Anders Høier har siden 1976 arbejdet som lærer på Rudolf Steiner skoler og 

lærerseminarier. Foredrag og kursusvirksomhed om bl.a. pædagogik, antroposofi 
og Goethes naturvidenskabelige metode. Underviser og konsulent i forskellige 
Steinerpædagogiske sammenhænge i Danmark og udlandet. 

   Ulvebørn er børn, der er vokset op uden menneskelig kontakt, enten helt 
isoleret eller sammen med dyr, f.eks. i en ulveflok. De viser os vej til en 
forståelse af grundforudsætningerne for et sundt sanseliv, personligheds-
dannelse og jegbevidsthed hos barnet! 
  Der er mere end 50 sådanne børn, der er kendte, og pigen Kamala på ca. 8 
år og hendes lillesøster, der blev hentet ud af en ulveflok i 1920, giver os en 
tydelig forståelse af, hvordan børn lærer at gå, tale og tænke! 
  I begyndelsen hylede de som ulve om natten, sov ganske let, løb rundt på 
alle fire, spiste som hundene og lod sig styre af en meget veludviklet lugte-
sans. Kamala nåede at lære at gå, aldrig at løbe, fik en vis menneskelig ad-
færd og opnåede et ordforråd på ca.30 ord, inden hun døde ca.17 år gl! 
Entre 40 kr. inkl. kaffe, te og kage 

Arrangør: Hertha Støtteforening 
 

Lørdagscafé 
  På følgende lørdage er der lørdagscafé fra kl.14 til 1630 i Herthas sal. Der 
vil ofte være musikalske indslag, og i caféen kan der købes kaffe/the samt 
lækkert hjemmebag. Midt på eftermiddagen arrangeres der rundvisning. 
   Det er lørdagene d.7. marts, d.2.maj(bagagerumsmarked/loppemarked) 
og d.6.juni. I juli og august er der sommerferie! 
 

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 
 

Affaldsindsamling 
   Også i år er der arrangeret en affaldsindsamling i Herskind med start fra 
Herthas P-plads. Det er søndag den 19.april kl.10, og det er sammen med 
DN´s Skanderborg-afd. Herthas kontaktperson er Merete Milner. Der er 
sørget for trafikveste, handsker og sække til deltagerne.     Hans Gravsholt
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Hovedbrud for hele familien 
1.  Hvem har skrevet lederen i dette nr.? 
2.  Hvilken dato er der Landsbydag på Herskindskolen? 
3.  Er der plantebyttedag på Herskind bibliotek?        d.? 
4 . Hvornår mødes lokalhistoriegruppen? 
5.  Er der lørdagscafé i Hertha?  
6.  Hvor mange er der i bestyrelsen i Grundejerf. Lærkebo? 
7.  Hvem er trådt ind af bestyrelsen i Herskind Forsamlingshus d. 19.2.? 
8.  Er der plante- og fugleture fra Hertha´s P-plads? 
9.  Findes der lektiecafé på Herskindskolen? 
10.Arrangerer Danmarks Naturfredningforening svampeture? 
11.Hvad bliver væsentlig tungere end normalt efter at have været  
     rullet i mudder et par gange?  
12.Fortsætter Brugsen med at holde forårsfest?          d.? 
13.Er hundelorte atter et stort problem her i byen? 
14.Holdes der dilettantfest d. 27.-28.marts? 
15.Hvem laver mad til alle mand til landsbydagen? 
16.Hvilken dato skal skivholmerne have dansesko på? 
17.Hvor mange hold har gymnastikafd. haft i 2008/09? 
18.Sælger spejderne lodsedler her i marts måned? 
19.Hvem er i redaktionen for kirkesognene? 
20.Hvem blandt annoncørerne har tlf. 7023 9310? 
   Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest d.1.juni 2009.  
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 

 

Herskindsigt      32. årgang nr. 121       Marts 2009  
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Juletræ, Herskind F-hus, 22.12.2008 

  
Julemand ved Herskind Brugs 

20.12. 

  
Torben Wahlstrøm, Sognegården 10.1. 

 
Billedvurdering i Hertha 2.2.2009   

 
Kyndelmissetur v.Jeksen 11.2.2009  Afskedsreception for Eva Bach 

1.marts 2009 

 


