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33. årgang nr. 128        Dec. 2010 
Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk  

hvor der bl.a. findes en ajourført kalender,  
og hvor de seneste numre kan findes. 

 

 Ældre oplysninger kan også findes på www.herskindsigt.dk  
 

 
Orienteringsmøde i Skivholme Forsamlingshus d.30.nov. 

om indsigelse mod motorvej syd om Lading Sø 
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  Så bliver det jul og nytår igen - nu igen! Bedst som vi har vænnet os til at skrive 
2010, skal vi til at skrive 2011, for året går sin gang, som det altid har gjort. 2010 
startede med en lang, lang vinter, og det slutter åbenbart på samme måde. Flot og 
smukt ser det ud; men besværligt er det, for indkørslen skal ryddes, så posten og 
skraldemanden kan komme ind.  
  Posten skal have ros, for posten er kommet ud hver eneste dag. Det samme kan 
man desværre ikke sige om Reno Syds folk. Er det et levn fra gammel tid, at de 
skal køre i mulm og mørke - det hedder faktisk "dagrenovation". Herskind Grund-
ejer- og Borgerforening har sendt et høringssvar, se s.21, og det samme har Senior-
rådet gjort, for de nye spande skal køres frem og tilbage, hvis de ikke står i skel. 
  I det hele taget har der været mange "bolde" i luften her i den nordligste del af 
Skanderborg Kommune. De har ikke været lige kønne allesammen - og det bliver 
spændende at se, hvor de lander. Jeg tænker naturligvis først og fremmest på vind-
møllesagen og på placeringen af motorvejen Århus- Viborg. Godt at der er aktive 
folk her, som bruger tid og kræfter på at møde op, når der indkaldes til høring, og 
som kan komme med vægtige og gennemtænkte argumenter for vores holdning.  
Se side 6, 9 og 18. 
  Vores blad afspejler fint, hvad der rører sig her i nord. Nogle ting lykkes, og 
andre ting skal lige "lagres", og så måske tages frem senere, når tiden er moden. 
Under alle omstændigheder er det utroligt og meget dejligt at se, hvor mange, der 
gør en frivillig indsats. Ellers er der også mange ting, der simpelthen vil gå i stå.  
Spejdernes små ulveunger har været rundt med ikke mindre end 120 juledekora-
tioner, som de selv havde været med til at lave. Rigtig flot. Godt at byen og hele 
området støtter deres hyggelige julemarked i Herskind forsamlingshus. 
  Boldklubben har mange tilbud, og der er altid brug for nye kræfter til træning 
og anden hjælp - tænk lige lidt over det! Det samme gælder også for de andre 
foreninger i området. 
  En ting, der er lykkedes overmåde godt, er fællesspisningen/folkekøkkenet i 
Herskind Forsamlingshus: 25 års jubilæum i 2011. Til lykke med det! 
  En gruppe arbejder med idéen om et seniorbofællesskab i Herskind. Det bliver 
nu ikke færdigt i 2011; men tankerne er tænkt, og der arbejdes videre. 
  Det går godt i Brugsen, og det er igen tid til at tænke nyt. Der er for lidt plads, så 
kontoret bliver inddraget til frugt og grønt. Se mere s.14. Det bliver færdigt alle-
rede i februar. Brugsen sælger mejeriprodukter fra Herthas lille gårdmejeri. En-
hver kan gå tur i området og se, at der har dyrene det godt. Her i bladet fortælles 
der om en uge i mejeriet. Stort og omhyggeligt arbejde hver dag. I Hertha sker 
der også andre ting: Igen i år opføres nogle gamle julespil i Skivholme Kirke. Det 
er farverigt, fornøjeligt og en god indledning til julen. Spillene er traditionsrige; 
men skuespillerne skifter fra år til år. Se omtalen nederst side 40. 
  Der sker også noget med bladet: Kalendersiderne bliver til midtersider, så de 
kan tages ud og evt. sættes på opslagstavlen. Til slut et ønske om en glædelig jul 
og et godt og spændende nyt år.                    Eva Bach 
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  HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 
nyt i området. Næste nummer udkommer midt i marts måned 2011.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Dec. 2010   
  4 - 9 Landsbyrådet  
 10   Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 11  Galten Bibliotek 
 12  Herskindskolen  
 13  Nordlyset (Børnehaven)  
 14-17 Herskind Brugsforening 
 18-22 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 23  Herskind Folkekøkken 
 24  Herskind Forsamlingshus 
  25-28 Aktivitetskalender 
 29  Skivholme Forsamlingshus 
 30   Herskind Dilettanter 
 31-39 Herskind Boldklub  
 40-41 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 42-43 KFUM-spejderne 
 44-49 Hertha Levefællesskab 
 50-52 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud i sept 2010: Raluka Christiansen, Skivholmevej 85  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.50) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.1.marts.2011.   
Forsiden viser stor interesse for modstand mod motorvej v. Skivholme   
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Galten Bibliotek Brita Rodam 8794 2890 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven) Helle Pernille Hansen 2536 3396 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Folkekøkken Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Gunnar Hansen 2447 4979 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   
Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4 8695 4170   lmorch@gefiber.dk    
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Langelinie 73A   8695 4468 bo@sjoegaard.com  
Sekretær: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800  t_kring@post1.tele.dk 
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 

Nyt fra Landsbyrådet 
  Hundeskov eller Hundefritløbsområde!?  
   Ja, om ikke andet, så lærte vi da et nyt udtryk! 
Som det fremgår under ”Siden sidst i HG&B” har bestyrelsen besluttet at 
skrinlægge planerne om at etablere et fritløbsområde for hunde i Herskind.  
Det er egentlig en skam, for vi synes faktisk, at ideen er god, og flere har 
givet tilsagn om at være med. Men som med alle andre projekter, er vi 
nødt til i landsbyrådet at henholde os til beslutningen om, at arbejdet med 
gennemførelse må udføres af de interesserede selv. Vi kan kun støtte og 
søge midler til at gennemførelsen. Resten må grupperne selv klare. Men vi 
er lydhøre, hvis nogen skulle få lyst til at gøre et nyt forsøg! 
Skolemadsprojektet ”Sund mad til sunde børn” 
Nu har vi arbejdet på det projekt i 3 år …og endelig ser det ud til, at vi har 
fået lidt medvind! For det første har vi fået skåret projektet til, så vi går 
målrettet efter at få det gennemført i børnehaven i første omgang, og så må 
vi - på baggrund af erfaringerne derfra – se, hvordan vi kommer videre! 
 Hvad er status? 
• Vi har fået ansat en koordinator for projektet: Han bor i Ry og hedder 

Asmund Birkals. Asmund er allerede gået i gang med at søge fonde om 
midler til opstarten af ordningen. Der er mange uafklarede spørgsmål, som 
skal falde på plads, inden man starter et sådant projekt. Målet er, at ordnin-
gen skal kunne hvile i sig selv uden tilskud udefra. Vi tror ikke på, at fri-
villige ordninger i det lange løb er holdbare.  

• Børnehaven har fået tilsagn om et helt nyt produktionskøkken: 
Skanderborg kommune har bevilget penge til indretning af et køkken, som 
lever op til vores krav. Så der bliver plads til at oprette et beskyttet værksted, 
hvor Herthas medarbejdere kan lave maden på stedet.  

Det bliver stort, den dag duften af frisklavet mad breder sig ud i børne-
haven, og man kan droppe madpakken til fordel for et hyggeligt fælles 
måltid med friske og sunde retter til alle! Mogens Grejsen 
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Landsbyrådet 

Maries Have 
  For en del år siden startede en gruppe mennesker med bopæl i Hertha en 
arbejdsgruppe, som havde til formål at etablere et seniorbofællesskab med 
udgangspunkt fra Sagahus ved Hertha.  
  I foråret 2010 viste det sig, at der ikke kunne disponeres over Sagahus og 
vedtægterne blev ændret, og formålet blev ændret til: 
”Foreningen har til formål at støtte op om udviklingen af forskellige 
omsorgsinitiativer i Herskind-Skivholme området ud fra et antroposofisk 
menneskesyn”. 
  Foreningen fik nyt navn til : ”Støtteforening til fremme af omsorgsinitia-
tiver i Herskind-Skivholme” og i daglig tale er navnet  ”Maries Have”. 
  Arbejdsgruppen har i løbet af året besøgt en del etablerede seniorbo-
fællesskaber og plejehjemslignende bosteder og arbejder nu konkret med 
besvarelse af en række spørgsmål, hvoraf et er:  
”Hvorledes kan vi sammen forme et seniorliv i overensstemmelse med det 
liv vi har levet, centreret om væsentlige temaer hentet fra kunst, natur og 
menneskelige relationer?” 
  Det unikke ved projektet er, at vi tager udgangspunkt i et SENIORBO-
FÆLLESSKAB, der er baseret på ressourcestærke personer der hjælper 
øvrige beboere, således at perioden hvor vi klarer os selv uden professionel 
hjælp bliver længere. Vi tager basis i Grundtvigs menneskesyn. Når senio-
rerne bliver plejekrævende vil de stadig have bopæl i bofællesskabet. 
  Vi forestiller os et bofællesskab med sansehave, frugthave, en minder 
dyrehold, delebiler og hvor bygningskomplekset vil indeholde café, sal, 
lokal sundhedsklinik, ”gård”-butik, boliger m.m. og at øvrige beboere i 
området inviteres ind i fællesskabet. 
  Vi er nu nået så langt, at vores vision er fastlagt, og at næste step er et 
skridt i retning af at realisere vores planer, eller sagt med andre ord skal 
finansieringen fremskaffes. 
  Foreningens medlemsantal ligger på omkring 20, hvoraf ca. 12 er med i 
arbejdsgruppen og hvoraf bestyrelsen består af følgende: 
Leif Hansen, Hanne Schrøder (kasserer), Bent Pyskow, Ole Wadsholt, 
Ditte Wrist (alle fra Hertha), Elisabeth Felix og udpeget af Landsbyrådet: 
Pil Brudager (næstformand) og Gunnar Hansen (formand). 
Medlemskontingent er årligt 150 kr. for enlige og 200 kr. for familier. 
   Vi er meget interesseret i en større medlemskreds og opfordrer derfor til 
at tegne sig som medlem af støtteforeningen. Dette sker lettets ved at ringe 
til Gunnar Hansen på telefon 2447 4979. 

På bestyrelsens vegne/Gunnar Hansen. 
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Landsbyrådet 
Cykelstien til Skivholme 
  Cykelstigruppen i Skivholme har igen gennemført en aktion for at gøre 
opmærksom på ønsket om en cykelsti på strækningen fra Herskindskolen 
til Skivholme. Arbejdsgruppen havde arrangeret fælles morgenmad i 
Skivholme Forsamlingshus forud for den fælles morgentur til skolen.  
Stien er med på kommunens anlægsbudget… men der er ingen penge i 
kassen! Derfor har vi igen forespurgt kommunen, om man er interesseret i 
at indgå i et samarbejde med lokale kræfter for at få stien etableret. Hertil 
er svaret indtil videre, at man ikke ønsker, at nogen kan opnå en fordel ved 
selv at gøre noget, hvis det sker på bekostning af en nedprioritering af 
ønsker andre steder i kommunen. Med andre ord: Vi skal ikke regne med 
at kunne fremme sagen ved selv at gøre noget. Hm! …Det lyder ikke, som 
det harmonerer med de ideer, som ellers kommer på banen i alle andre 
sammenhænge. 
Motorvej  
  De fleste har sikkert læst om Vejdirektoratets planer for omlægning af 
Viborgvej til en motorvej enten nord om Lading eller syd om Lading Sø. 
Beboerne er naturligvis opskræmt og der er udarbejdet en indsigelse (rap-
port) mod den sydlige linjeføring. Se den på www.herskind-skivholme.dk.  
  Der er desuden kommet indsigelser fra bl.a. Skanderborg Kommune, Bo-
rum Eshøj og en fælles indsigelse fra naturfredningsforeningerne i Århus, 
Skanderborg og Faurskov. Umiddelbart virker det som en joke at føre 
motorvejen hen over det verdenskendte Borum Eshøj og gennem et natur-
skønt område, som ødelægger bl.a. den nyanlagte sti i Præstegårdsskoven. 
  Dette blev af mange fremført på et orieteringsmøde i Sabro d.11.nov med 
over 200 deltagere. Borum Eshøj er ikke længere ukendt i Vejdirektoratet. 
På et orienteringsmøde i Skivholme Forsamlingshus d.30.nov. med ca.50 
deltagere blev der givet en grundig orientering om rapporten på 17 sider. 
  Alt taler for, at den sydlige linjeføring ikke bliver til noget, men i løbet af 
2011 skal der foretages en VVM (Vurdering af Virkning for Miljøet). Motor-
vejsgruppen vil naturligvis holde sig orienteret om nyt i sagen og har bedt 
om aktindsigt. Gunnar Hansen, Skivholme er formand for gruppen. 
Fællesrådsmøde  
Landsbyrådet har fastsat  tidspunktet for ”generalforsamlingen” til den 28. 
febr.2011 kl.19. Alle er velkomne, og foreningerne vil få nærmere besked. 
Landsbydag. Landsbyrådet har desuden bestemt, at årets landsbydag i 
2011 skal være den 8.april. Mere om dette i næste nr.  

Bestyrelsen for Landsbyrådet Herskind-Skivholme 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
  Landsbysamvirket har afholdt 7 møder i lokalcenter-byerne. Det ene af 
dem var i Herskind Forsamlingshus d.30.okt. Se omtalen i forrige nr. 

  
    

  Der var repræsentanter fra alle kommunens landsbyer ”nord for åen”, og 
Landsbysamvirket fik gjort rede for formålet med det og for opnåede resul-
tater. Deltagerne fik en bedre fornemmelse af, hvad man kunne bruge det 
til, og bestyrelsen fik et godt indblik i, hvad der ”rørte” sig i området. 
  På et efterfølgende bestyrelsesmøde er møderne blevet evalueret. Opfat-
telsen er, ar mange ikke havde særlig kendskab til Landsbysamvirket. Des-
uden var det opfattelsen, at der i Låsby-området ikke var megen kontakt 
mellem landsbyerne i området, og i Hylke var tilslutningen begrænset. 
Måske burde mødet have været afholdt i Virring. Der er ca.40 landsbyer i 
Skanderborg Kommune, og møderne gav kontakt til de fleste af dem. 
   Der er generalforsamling d.24.febr.kl.19 i Borgernes Hus i Veng. 
Bestyrelsen på 7 er rimeligt fordelt i kommunen – dog er der ingen fra Ry. 
Helle Blæsbjerg, formand Gantrupvej 26,Voerladegård hbl.@vd.dk  
Lars Andersen, næstform. Rødkildevej 6, Tåning L.Andersen@kws.com  
Arne Nørskov, kasserer Præstehaven 3, Hylke arne@hylkeinfo.dk  
Hans Gravsholt, sekretær Fuglevænget 8, Herskind hagra@gefiberpost.dk  
Orla Jegstrup, webmaster Allégade 3, Jeksen       info@landsbysamvirket.dk  
Jørgen Walter Pedersen Veng Skovvej 1, Veng  petersen.veng@gefiber.dk  
Egil Jørgensen Hårbygade 9D, Hårby  egiljorg@post1.tele.dk  

På valg er Helle, Egil og Lars. Helle ønsker ikke at fortsætte. 
   Læs mere på www.landsbysamvirket.dk. Vælg her Bestyrelse og se refe-
rater af bestyrelsesmøderne. Se også Landsbyerne, hvor der er et kort over 
kommunen. Her kan man vælge en landsby og få flere oplysninger. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen er fortsat interesseret i oplysninger om ”gamle 
dage”.  Det kan fx være billeder eller avisomtaler eller andet, der er dukket 
op ved en oprydning. Hvis det ønskes, vil materialet bleve tilbageleveret 
efter indscanning. Gruppen samles få gange om året, og næste gang er 
onsdag d.9.  febr.kl.19 på Herskindskolen. Mød op og vis, hvad du har.  
   Gruppen er en slags filial af Galten Lokalarkiv. Her er betjeningstiderne 
mandag kl.19-20 og torsdag kl.16-18. Alle kan i Galten Biblioteks åbnings-
tider komme i Lokalarkivets forrum ved at låne nøgle af bibliotekspersona-
let. Efter nytår vil åbningstiden blive ændret. Læs om det i Folkebladet. 
   Lokalarkivet har udgivet 20.udgave af årsskriftet Annales, der kan købes 
i Galten Bibliotek, men også i Herskind Brugs. Her er der bl.a. en omtale af 
projektet med de bosniske børn på Herskindskolen. 

 Hans Gravsholt  
Lektie-Café 

   Lektiecaféen fortsætter efter nytår. Det er hver tirsdag kl.1330-15. Vi er 4 
”ældre”, der står til rådighed med hjælp i det omfang, vi magter det, men 
vi vil gerne have flere frivillige. Det kræver ikke særlige kundskaber, men 
kun lyst til at have kontakt med eleverne  

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt 
 

Edb for ældre 
   På Herskindskolen fortsætter tilbuddet i 2011 med start onsdag d.12.jan. 
Det er kl.15-17 hver onsdag eftermiddag derefter, dog ikke i skoleferierne.  
   Deltagerne bestemmer selv, hvad der skal undervises i. Brug af internet, 
samt tekst- og billedbehandling er det, der er mest interesse for. Der ud-
leveres papir på opgaver/løsninger vedr. edb. Materialer er gratis. 

Hans Gravsholt 
Patch-Work med mere 

     Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr 
Patch-Work. Hvis du har lyst til andet som fx lave kort, brodere, filte eller 
strikke, så kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 til ca.2130 
i alle lige uger. Vi starter onsdag d.12. jan. 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth 
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Landsbyrådet 
Spor i landskabet ved Herskind 

   Af naturlige årsager har der ikke været den store aktivitet på Sporet ved 
Herskind. Efteråret er ikke den mest besøgte tid, selv om turen er meget 
flot med de mange efterårsfarver. De seneste uger har der også været for 
megen sne, til at man kunne komme frem. 
   Desværre har der heller ikke været megen aktivitet vedr. etablering af et 
fugletårn. Tårnet er koblet sammen med oprettelsen af et nyt spor vest for 
Præstbroen ved Skovby Rensningsanlæg. Desværre er der her endnu ikke 
opnået accept fra alle lodsejerne. Det drejer sig kun om sølle 50 m ud af 
samlet ca.5 km – altså kun om 1 % af hele det nye spor. 

Kæmpevindmøller syd for Hertha 
  Derimod har der været en endog meget stor aktivitet mod oprettelse af 2 
kæmpevindmøller i Århus Kommune lidt SV for Hørslev og Hørslevbol. 
Fra Landsbyrådet er Mogens Grejsen og Hans Gravsholt med i Hørslev-
gruppen. Der har været afholdt flere møder i gruppen, der et par gange har 
husstandsomdelt en folder, har givet indsigelser mod kommunens planer og 
har stået for et meget velbesøgt orienteringsmøde i Herskind Forsamlings-
hus d.2.nov.  Her var der ca.150 deltagere, der fik en god orientering om de 
forskellige gener, som møllerne sandsynligvis vil medføre. 
  Mange borgere i Hørslev, Hørslevbol, Skovby og Herskind har givet ind-
sigelser. Mogens Grejsens er vist på side 18, og der er desuden kommet en 
indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Skanderborg Afd. DN er 
principielt tilhænger af vindkraft, men kan godt se, at møllerne vil være 
ødelæggende for naturen og være i modstrid med naturgenopretningen af 
ådalen. Desuden viser en forskningsrapport, at flagermus, som der er en del 
af  i området, får ødelagt lungerne af vindmøllerne. 
   Der har i dagspressen været megen omtale af kæmpevindmøller.Gruppen 
har oprettet hjemmesiden www.hoerslevgruppen.dk. Her kan der findes 
mange avisomtaler og videoklip. Gruppen har også sendt breve til byråds-
medlemmerne i både Århus og Skanderborg Kommune.  
  Det er Århus Kommune, der har informationspligten - også over for 
beboere i nabokommuner, men det har de forsømt. De skrev i 1.udgave af 
en folder om møllerne, at Herskind lå i Faurskov Kommune. Det siger en 
del om deres kendskab til forholdene i vores område. Det er dog nu rettet. 
Alt tyder på, at protesterne vil føre til at møllerne ikke kommer, men fore-
løbig er det planen at lave en VVM-undersøgelse.            Hans Gravsholt 
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Skanderborg afdeling      

Efterårsture m.m. arrangeret af DN, Skanderborg Afd. 
  Lørdag d. 18. sept. kl. 13: Svampetur i Dørup Skov, syd for Mossø. 
Turen var begunstiget med fint vejr, og der var over 80 deltagere, som fik 
samlet svampe. Mange af dem blev vurderet af Hanne Borre. 
  Lørdag d.25.sept.kl. 8: Tur til Skovsgård på Langeland. Også her var 
vejret fint. Tilslutning var desværre lille, men det var en meget fin tur. 
  Lørdag d.2.okt.kl.13: Svampetur i Kolskoven. Også denne tur var be-
gunstiget med fint vejr, og der var ca.70 deltagere, som fik samlet mange 
svampe, der blev kommenteret og vurderet af specialisten Peter Lange. 
  Lørdag d.27.nov.kl. 13: Juletur i Kolskoven. Til dette arrangement var 
vejret desværre ikke med os. Det var flot, men der kom ingen. 
  Den 10.nov. blev der afholdt årsmøde i Kirkecentret i Skanderborg. 
Skovrider Niels Juhl Bundgaard indledte med at fortælle om statens 
skovpolitik og de mange projekter, der er i Skanderborg Kommune. 
Bestyrelsen består herefter af: 
Navn   Adresse    E-mail  

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

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

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

Søren Brandt  Skovparken 49  8660 Skanderborg hasomb@os.dk 

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

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

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

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

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

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

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

Hanne Borre  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

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

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

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

Suppleanter        

Jan Hougaard  Lyngdalvej 8  8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

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

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

Hans Gravsholt 
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Nyt fra Galten Bibliotek 
 

2 spændende foredragsaftener på Galten Bibliotek 
 
 

Torsdag d.3.februar kl.19.30 
Den navnkundige Bent Nielsen, Herskind 

gengiver Gustav Wied-på sin helt egen finurlige måde.   
 
 

Torsdag d.24. februar kl.19.30 
Dyrlæge fra hestevogn til 4-hjulstrækker 

Foredrag om et spændende liv som dyrlæge i ind- og udland 
v/ Dyrlæge Jørgen Grymer 

 
Entré 35 kr.- (incl.kaffe/te) 

 
 

Bogen kommer til dig 
Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, 

kan du blive ”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på 
tlf.: 87942890 og hør nærmere.  

Brita Rodam 
 

 
  Galten Bibliotek, Torvet 7 
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  Nyt fra Herskindskolen 

 

 
 

Personalesituationen 
 Så er fristen for at søge stillingen som viceskoleleder nået. Der er kommet 
rigtig mange ansøgere, så udvalget har en stor opgave. Vi forventer at præ-
sentere den nye viceskoleleder i næste NYT. 
Program for Juleafslutning tirsdag den 21. december: 
Kl.0825  Alle elever og lærere mødes i klasserne. 
Kl.0835 0.,5.,1. og 6.kl. følges ad til kirken, hvor 3. kl. opfører krybbespil. 
Kl. 950 Krybbespil for klasserne 2.7.4.9. og 8. 

Da pladsen som bekendt er trang, har vi valgt at opføre krybbespillet 
2 gange. Når vi kommer tilbage fra kirken, går eleverne i klasserne, 
hvor der holdes juleafslutning, og vi løber julen ind som vi plejer.  

Kl.1330 Skolebusserne kører eleverne hjem til juleferien. 
På gensyn igen mandag den 3. januar 2011. Skolens personale ønsker alle 
elever og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Generalprøve på krybbespillet afholdes mandag d.20.dec.kl. 1045 
Her er forældre og andre meget velkomne. Vi håber, der i forældrekredsen 
er én, der vil optage stykket på video. Giv gerne Aksel eller Pernille besked. 
Lucia-optog. 
I år vil eleverne fra 6.kl. gå i Lucia-optog fredag d.10.december. En flot og 
stemningsfuld tradition, som vi ønsker at bevare og viderebringe. 
Indskrivning af elever til kommende skoleår. 
Så er vi klar til indskrivning af elever til 0.kl. i det kommende skoleår. 
Som noget nyt foregår det elektronisk i år. Alle forældre bedes gå ind på 
www.indskrivning.dk og udfylde blanketten. Har du spørgsmål eller 
problemer, så kontakt gerne skolens kontor. 
Indskrivningen skal være afsluttet senest den 11.januar 2011. 
Toiletrenovering. 
Som vi har skrevet om på hjemmesiden, er vi i fuld gang med at renovere 
skolens toiletter. Det medfører nogle gener, når der bliver lukket af for 6-8 
toiletter på en gang. Men det er løsningen, hvis tidsfristen skal overholdes. 
Arbejdet skal være færdiggjort den 17.december. 
Vi kan så glæde os over nye toiletkummer med 2 skyl, så vi sparer vand, 
nye vandhaner som er berøringsfrie og en gulvbelægning, som er mere 
rengøringsvenlig.   Mvh Kim Sørensen, Skoleleder. Tlf 87546828. 

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  Vi ser tilbage på et begivenhedsrigt efterår med aktiviteter for børn og voksne i 
Nordlyset, og denne gang også for forældrene.  
Årsmøde. I oktober blev der afholdt Årsmøde for forældrene. Her berettede 
Torben (formand for forældrebestyrelsen) og institutionsleder Hanna om året, der er 
gået. Der blev snakket om børnehaveintra (som nu er oppe at køre), om årets be-
sparelser - ikke mindst besparelser i det kommende år. Desuden blev Maddrømme-
projektet diskuteret. Projektet, som måske snart har første spadestik ved etablering 
af et produktionskøkken i Nordlyset. På årsmødet blev der også valgt en ny for-
ældrebestyrelse. Den nye forældrebestyrelse ser således ud: 
Formand: Torben Offersen og næstformand: Dorthe Eriksen 
Ansættelsesudvalg: Lone Jacobsen / suppleant: Anja Ravn Dam 
Referent: Trine Laursen, Lotte Simonsen, Lotte Fredslund 
Medlem: Frank Deleuran 
1. suppleant: Ann Rasmussen 
2. suppleant og skribent til Herskindsigt: Helle Pernille Hansen 
  Efter årsberetning og valg til forældrebestyrelse blev der afholdt møde i de 
enkelte grupper.   
Motionsuge. Igen i år blev der afholdt motionsuge i Nordlyset, hvor der blev sat 
særlig fokus på bevægelse. Dette glædede alle børnene, som fik rørt sig igennem 
mange sjove aktiviteter. Bl.a. blev der lavet en cykelbane samt afholdt motions-
løb med løb rundt om børnehaven. Børnene løb tilsammen 117 km. 
Sne. I nordlyset prioriteres udelivet højt i næsten alt slags vejr. I dette års kolde 
efterårsvejr har børn og voksne i nordlyset oplevet naturens luner på tætteste 
hold. Især har den store mængde sne skabt stor glæde hos børnene, og der er 
blevet bygget snemænd og kælket i stor stil.  
Lanternefest. Det flotte snelandskab dannede også rammen om årets lanterne-
fest, som er lysenes fest og et velkommen til julen. Festen blev da også afholdt på 
den sidste dag i november. Ugerne forinden havde alle børnene i Nordlyset for-
vandlet deres medbragte syltetøjsglas til flotte farvestrålende lanterner. På selve 
aftenen blev alle lanterne tændt og børn, forældre og personale gik i samlet flok 
rundt om indskolingen, mens den traditionelle lanternesang blev sunget. Efter op-
toget blev der serveret lune æbleskiver, saftevand og varm gløgg i børnehaven. 
Jul. Børn og voksne i Nordlyset ser nu frem til den søde juletid. I november blev 
der så småt taget hul på julen med en tur i skoven, hvor der blev indsamlet mos, 
kogler og gran, som skal bruges til juledekorationer. Børnene glæder sig utroligt 
meget til, at nisserne i løbet af december skal med børnene hjem på skift. Ligele-
des er glæden stor, når der fortælles om, hvilke drillerier nisserne har fundet på.  
Den 3. december skal Nordlyset traditionen tro på julekirketur til Skivholme 
kirke. Efter gudstjenesten skal der danses om juletræ og spises æbleskiver i 
Sognegården. Endnu et hyggeligt arrangement afholdes den 21. december, hvor 
Nordlyset skal holde juletræsfest. Her skal der danses om juletræet i kultursalen 
og spises julefrokost i grupperne.  
Nordlyset kommer med sikkerhed til at syde og boble af nisser, julehygge og 
forventningsfulde børn den kommende måned. 
Rigtig glædelig jul og et godt nytår. På vegne af bestyrelsen Helle Pernille Hansen     
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 

Stor ombygning på vej 
  Vi har i løbet efteråret set på vores butik med kritiske øjne, og vi kunne 
se områder, der kan forbedres. Især bakeoff- afdelingen er nedslidt og 
trænger til et løft. Frugt- og grøntafdelingen har brug for mere plads. 
Indgangen fra vindfang til butik er lidt trang og det samme gælder perso-
nalets frokoststue.  
  Vi har været på en inspirationstur til andre Dagli’Brugser i det østjyske 
område for at få ideer til, hvordan vi kan løse problemerne. Vi har indhen-
tet rådgivning fra Coop om, hvorvidt vores forretning grundlæggende gi-
ver økonomisk mulighed for en bæredygtig investering. Vi har hentet løs-
ningsmuligheder fra Coops etableringskonsulent, som jo er vores lokale 
Tonni Skov fra Sjelle. 
  Jeg er glad for at kunne meddele, at det hele har resulteret i, at en enig 
bestyrelse har truffet beslutning om, at der skal investeres i en ombygning. 
Vi vil gøre vores til, at Herskind Brugs bliver ved med at være et attraktivt 
sted at handle, og vi har et økonomisk grundlag, som gør det muligt. 
  Derfor sker der nu igen noget stort og spændende i Herskind Brugs.  
Vi bygger om i januar måned 2011.  
Det vi har besluttet at gøre i butikken er:  
• Kontor og frokoststue nedlægges, arealet lægges til butikken og giver 

plads til en flot ny frugt- og grøntafdeling. På området bliver der også 
plads til en ny køler, hvor vi kan samle alt fersk kød, som vi nu har i 
tre forskellige kølere i butikken.  

• Bake-off afdelingen får nyt inventar. Kasse 2 bliver nedlagt og i stedet 
bliver der en kasse ved bake-off disken, hvor alle mindre ekspeditio-
ner fremover skal finde sted.  

• Kontoret indrettes som et åbent kontor i butikken, så uddeleren er til-
gængelig i butikken, også når der skal arbejdes på kontoret.  

• Frokoststuen flyttes ud på lageret.  
Der vil også ske et par mindre ændringer uden for butikken: 
• Skuret til indkøbsvognene bliver flyttet over på den anden side af 

indgangen til butikken. 
• I indhakket ved bænken indretter vi et område til udendørsvarer som 

f.eks. jord og vejsalt, som kan aflåses med et rullegitter. Bænkens 
fremtid har vi ikke taget stilling til endnu. 
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Herskind Brugsforening 
  Det er en større omgang, som selvfølgelig vil give nogle udfordringer i 
ombygningsperioden. Men butikken vil være åbent som normalt i hele om-
bygningsperioden. Vi er i skrivende stund i planlægningsfasen, og vi har 
derfor ikke endnu en helt fast tidsplan for arbejdet. Men vi ser frem til at 
kunne byde kunderne velkommen i nye flotte omgivelser i løbet af februar. 
  Når alle tegninger er på plads, vil uddeleren hænge dem op i butikken, så 
alle kan følge med i ombygningen.  
Statusoptælling og tyveri 
  I begyndelsen af oktober havde vi statusopgørelse i butikken. Vi var lidt 
nervøse for resultatet, helt uden grund viste det sig. Det faktiske svind er 
lavere, end vi havde forudsat i budgettet. Det er mindste svind i over 10 år.  
Der kan være flere årsager, men gode forklaringer kan være, at uddeleren 
har styr på rutinerne i butikken, at vi har dygtige medarbejdere og at 
butiksovervågningen fungerer. 
  Desværre lykkedes det senere på måneden for tre udenlandske tricktyve 
at distrahere personalet og snuppe 14.000 kr. fra butikken. Det er et vel-
kendt fænomen i branchen, men jo alligevel smadderirriterende. Heldigvis 
led personalet ikke fysisk overlast ved episoden. Vi har gode overvåg-
ningsbilleder af gerningsmændene og sagen er naturligvis overgivet til 
politiet.  
  Et uheld med et sprunget vandrør på loftet medførte et besøg på butik-
kens tag. Herved kunne vi konstatere, at ukendte personer på et tidspunkt 
har ødelagt flere tagplader og tilsyneladende forsøgt at komme ind i butik-
ken fra taget. Uden held – til gengæld var det heldigt, at skaden på taget 
blev opdaget, inden vinteren satte ind.  
Flotte regnskabstal 
  I septemberbladet skrev jeg ”det går hammergodt og økonomien er i or-
den”. Vi fortsætter den gode udvikling og tallene til og med oktober viser, 
at avancen ligger over budgettet. Personale- og øvrige omkostninger ligger 
lavere end budgetteret, og det regnskabsmæssige overskud er rigtig flot.  
  Vi har i budgettet for 2011 forudsat en næsten uændret omsætning og 
omkostningsniveauet skal holdes på samme niveau som i 2010. Budgettet 
er endnu ikke helt færdigt, og jeg kan derfor ikke komme med et bud på 
det forventede resultat for 2011, men vi forventer et pænt overskud. Det er 
klart, at vi regner med en stigning i omsætningen, når vi ser resultatet af 
vores ombygning, men vi budgetterer forsigtigt, da vi opererer i et marked 
med stor konkurrence.  
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Herskind Brugsforening 
Kunne du tænke dig at stille op til bestyrelsen? 
  Siden sidst har jeg fået henvendelse fra et medlem, der gerne vil yde en 
indsats i Brugsens bestyrelse, og det er rigtig dejligt. Brugsen har brug for 
en god bestyrelse.  
  Der er mange forskellige arbejds- og interesseområder i en brugsbesty-
relse. Selvfølgelig er der alt det med økonomien og driften, som er spæn-
dende og altafgørende for Brugsens eksistens. Men der er også de mere 
bløde områder, som FDBs ansvarlighedspolitik, der bl.a. omfatter klima, 
miljø, etisk handel og sundhed. Der er også brug for ekspertise på de mere 
praktiske områder som vedligeholdelsen af vores bygninger og de udad-
vendte butiksaktiviteter. Der er således brug for mange forskellige kompe-
tencer i bestyrelsen.  
  Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig eller andre af besty-
relsens medlemmer og få mere at vide om arbejdet. Jeg kan her kort for-
tælle, at vi holder møde 6-8 gange om året. Herudover deles vi om arbejdet 
ved de forskellige arrangementer til f.eks. jul og fastelavn og forårsfest. 
Der er et rigtigt godt bagland i FDB og Coop som tilbyder forskellige 
kurser, hvor man bliver klædt godt på til bestyrelsesarbejdet. 
  Vi prøver selvfølgelig at finde nogle medlemmer til bestyrelsen, men 
måske kender vi ikke dig eller ved ikke, at netop du er interesseret. Derfor 
er det god idé, at du selv tager kontakt til én fra bestyrelsen. Det står fast, 
at 3 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller, så der er 
brug for dig. 
  Brugsens generalforsamling finder sted i Herskind Forsamlingshus 
den 24. marts 2011, sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op.  
CoopPlus 
  Jeg håber, at alle Brugsens medlemmer nu har fået tilsendt det nye røde 
medlemskort, som giver adgang til CoopPlus-ordningen, hvor man kan 
optjene bonuspoint ved indkøb i bl.a. Dagli’Brugsen.  
  Det nye røde kort skal aktiveres, før det virker, så tag kortet med i Brug-
sen straks du får det. Og husk det gamle grå medlemskort er ikke gyldigt 
efter 1.jan.2011.  
  CoopPlus fungerer som en slags dividende. Medlemskortet scannes ved 
køb og der optjenes point, når indkøbet i en kalendermåned overstiger 500 
kr. Pointene sættes ind på en konto og kan bruges til varekøb. 
   Er du medlem af en anden butik end Herskind Brugs, så kan du ændre 
det ved at henvende dig i butikken eller gøre det selv på FDB’s hjemme-
side. Det koster ikke noget, men giver dig ret til at få de lokale medlems-
fordele, som vi giver i vores butik.  
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Herskind Brugsforening 
 Jul i Brugsen. Mens jeg skriver dette indlæg, kan jeg se ud på et sneklædt 
vinterlandskab, og der er tændt et lys i adventskransen. Vinteren og ikke 
mindst julen er rykket ind, og vi har, som traditionen byder, også flere 
gode og hyggelige julearrangementer i Brugsen. 
  Må vi låne din julesok?   Hvis dit barn endnu ikke har afleveret en julesok i 
Brugsen, kan det stadig nås. Vi vil nemlig gerne låne børnenes julesokker i de-
cember, så vi kan få en flot julepyntet butik. Som tak for lån fylder julenissen 
godter i sokkerne, som må hentes igen fra den 22. december.  
  Julebrandmanden kommer også i år susende i brandbilen sammen med sine 
brandnisser. Det sker på lørdag d.18. dec.kl. 12. Samme dag serverer bestyrelsen 
dejlig varm gløgg og æbleskiver gratis til alle i tidsrummet kl. 11 – 13. 
  Den 23. december rafler vi om prisen. Køber du for mindst 100 kr. får du 
chancen. Slå to seksere og få hele dit indkøb gratis.  
Åbningstider i julen og nytåret 
Butikken har naturligvis åbent alle dagene.  
Juleaftensdag den 24. december  7.30  - 15.00 

Nytårsaftensdag 31. december   7.30 – 15.00 
Nytårsdag den 1. januar 2011 10.00 – 15.00 

Alle andre dage normal åbningstid   7.30 – 19.00 
 
  Gå ikke glip af Brugsens gode lokale tilbud! Uddeleren udsender jævnligt 
tilbud på mail. Tilmeld dig via linket på www.herskindbrugs.dk eller send 
en mail direkte til brugsen@herskindbrugs.dk På den måde får vi din kor-
rekte mailadresse. Desværre er det nogle gange svært at læse blokbog-
staver! 
  Husk at butikken er GLS Pakkeshop. Det betyder, at man kan afsende 
pakker fra Brugsen til Danmark og de andre EU-lande. Desuden kan 
pakker, der leveres af GLS, afhentes i butikken. 
Bestyrelsen:           Telefon  
Formand:  Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind,     8695 4057 
Næstformand: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind,     3135 6603 
Sekretær: Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind,      6178 8866 
Medlem: Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind,     2068 8053 
Medlem: Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind,      8695 4177 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D,     8696 1919 
Medlem: Mathias Sørensen, Voldbyvej 42A, Sjelle,      8695 4027 
Suppleant: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 8695 4232 
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Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst…. i HG&B 
    Borgerforening    

 
Hundeskov 
  For et år siden luftede(!) vi ideen om at lave en hundeskov ved Herskind, 
og det resulterede i, at en arbejdsgruppe samledes om at gøre et forsøg på 
at realisere projektet. Mange gode kræfter har været involveret, og arbejds-
gruppen har mødt stor velvillighed fra implicerede lodsejere. Ligeledes har 
vi søgt - og opnået tilsagn om et tilskud på 25.000 kr. til projektet, men 
desværre er det ikke lykkedes at opnå en tilfredsstillende løsning. Så vi har 
besluttet at stoppe projektet og lade de 25.000 kr. gå tilbage til kommunens 
slunkne kasse. Tak til arbejdsgruppen, som med Finn Boisen i førertrøjen 
har brugt tid og kræfter i forsøget på at gennemføre projektet. 
Vindmøllesagen 
  I debatten om vindmøller har jeg på foreningens vegne sendt følgende 
læserbrev: Er Århus Kommune gået over åen efter vind i sejlene? 
Alle landets kommuner er pålagt at finde mulige placeringer til kæmpe-
vindmøller op til en højde på 150 m. Med den påtænkte placering af 2 
kæmpevindmøller på 130 m klods op ad kommunegrænsen og den netop 
genslyngede Lyngbygård Å, har Århus Kommune efter min mening 
alvorligt overskredet grænsen for et anstændigt naboskab. 
  Betragter man et kort over kommunegrænsen mellem Skanderborg og 
Århus Kommune, vil man bemærke, at Århus Kommune går i en kile ind 
langs åen i det nordvestlige hjørne ind i Skanderborg Kommune. I det 
område vil man placere møllerne. 
  Jeg tvivler ikke på, at det sker efter seriøse drøftelser og nøje studier af 
vindatlas. Men ved en hurtig søgning på internettet fandt jeg et vindatlas, 
hvor dalstrøget gennem Lyngbygård Å mildt sagt ikke hører til de mest for-
blæste steder i Danmark! Måske er det derfor, møllerne skal være så høje!? 
  Hvorfor så denne placering? Tja, man kunne få den kætterske tanke, at 
man i Århus har tænkt mest på, hvor man kunne placere møllerne for at 
genere kommunens egne borgere mindst muligt. Naturlig nok, men er det 
nu også fair play? 
  Uanset hvor man vil placere disse kæmpevindmøller, vil der komme pro-
tester. Hvis man så - som politiker - tænker i stemmer, er placeringen nær- 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
mest optimal. Møllerne er placeret så yderligt, at ¾-del af de omkringbo-
ende personer geografisk hører til nabokommunen. Så mange problemer er 
løst .. i Århus Kommune!  
  Og informationsforpligtigelsen omfatter tilsyneladende kun kommunens 
egne borgere. Vi er i hvert fald ikke i Herskind og omegn - officielt – ble-
vet orienteret om vindmølleplanerne. Den seneste høringsfrist blev vi be-
kendt med ved en tilfældighed.   
  Vi har i aviserne kunnet følge med i processen for Kommuneplan 09, 
men kun den meget ivrige læser vil være opmærksom på, at man også skal 
nærlæse nabokommunens kommuneplaner - hvis man vil undgå 
ubehagelige overraskelser. Ikke for at rose vores egen kommune, men der 
har man i hvert fald seriøst forsøgt at inddrage borgerne i processen, men - 
igen - kun inden for sin egen kommunegrænse.  
  Nabostridigheder er et gammelkendt problem, og vi kommer det nok 
aldrig helt til livs, men i vores velorganiserede informationssamfund har 
nogen alvorligt sovet i timen med hensyn til at informere.  
  Vi mangler en ”hegnssynsmand”, som kan fortælle Århus Kommune, at 
de er kommet for tæt på hegnet!  

Uddrag af beretningen ved generalforsamlingen i HG&B d.27.okt. 
Årets første aktivitet var - som vedtaget på seneste generalforsamling - at 
kontakte forsamlingshusforeningen med henblik på at genoptage drøftel-
serne om en sammenlægning af de 2 foreninger. Det lykkedes ikke umid-
delbart at vinde gehør for vores synspunkt, og derfor blev forslaget stillet 
som et punkt til behandling på Forsamlingshusets generalforsamling. Her 
fandt man ikke tiden moden til en sammenlægning, men det blev besluttet 
at forsamlingshusforeningen skulle arbejde videre med at lave en fælles 
kontingentopkrævningsprocedure.  
  Men de aftalte møder blev udskudt og endte med, at vi modtog et brev fra 
forsamlingshusets bestyrelse om, at man havde besluttet sig for ikke at ville 
følge generalforsamlingsbeslutningen, hvilket vi - situationen taget i be-
tragtning - valgte at tage til efterretning. Men det er fortsat vores holdning, 
at et samarbejde om kontingentopkrævning vil være en fornuftig aktivitet 
til gavn for områdets borgere og sammenholdet om vores fælles faciliteter.  
  Skt. Hans blev igen i år en stor succes med godt vejr, 100 personer til 
fællesspisning og bål. Igen i år var vi så heldige, at et hold friske damer fra 
Fuglevænget påtog sig opgaven at lave maden. Det var dejligt - tak til dem 
for det. Årets båltaler var sognepræst Thomas Frøkjær, som ellers havde 
lovet sig ud til Skivholme, men vi lavede en fin aftale om at han kunne nå 
at tale begge steder.  
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 
Efterårets legepladsdag 
var d.9. oktober, og vi var 
heldige med vejret. Igen 
var det dejligt at se at de 
frivillige møde frem og 
taget et nap med. Vi fik 
ryddet op i bedene og ikke 
mindst på højen, som kom 
til at se tilgængelig ud 
igen. Så når vi får repa-
reret gyngerne er alt er 
klart til vinteren.  
Vi synes efterhånden, at der mangler en fornyelse af udbuddet af legered-
skaber og vil gerne bruge nogle penge på at opfylde ønsker fra brugerne. 
Vi har afsat 30.000 kr. til formålet. Så ideer er velkomne! 
  Vi arbejder fortsat videre med velkomstordningen, og vi har på dette om-
råde et godt samarbejde med Bent Nielsen, som via sin morgentur kommer 
rundt i området, og derfor har godt styr på, hvornår de nye er hjemme.   
  Vi er pt. 101 medlemmer af foreningen, 6 mere end på samme tidspunkt 
sidste år. Foreningen er velkonsolideret, men det vil jo være dejligt, hvis 
alle 250 husstande ville bidrage til den fælles kasse, som financierer vores 
fælles legeplads m.v.  
  Vi har haft et ret forvirrende foreningsår – ikke mindst fordi vi havde en 
forventning om, at vi skulle indgå i en fusion med Forsamlingshuset 
Valg af bestyrelse: Christina, som er blevet familiesammenført til hjem-
landet (Fyn), og Ole er blevet beriget med endnu et dejligt drengebarn, så 
ingen af dem ønskede genvalg. Da der … som sædvanligt – ikke var stort 
fremmøde (1 ud over bestyrelsen ) faldt valget meget hurtigt på den frem-
mødte, og via et telefonopkald lykkedes det at skaffe en ny bestyrelse, som 
nu består af Mogens Grejsen, Jane Thomsen og Brian Brandt samt 2 ny-
valgte: Bastian Engenskov, Vibevænget 30 og Kenneth Thuesen, Vibe-
vænget 27. Svend Andreasen blev valgt som 1. suppleant, og Steen 
Teglbjerg blev valgt som 2. suppleant.  
  Valg af revisor og revisorsuppleant: Hans Gravsholt fortsætter som 
revisor, og ligeledes fortsætter Bent Nielsen som revisorsuppleant. 
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  Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver 250 kr. årligt pr. 
husstand. Dog betaler pensionister 175 kr.  
Øvrige sager:  
 Høringsbrev til ”Affaldsplan 2010-2012” 
Vi har sendt et brev til renosyd med følgende spørgsmål:   
Tømningstidspunkt 
Efter det oplyste har skraldemændene generelt en arbejdstid som strækker 
sig i tidsrummet fra ca. kl. 4 til 12.  
  Vil det ikke lette på arbejdsgangene, hvis man i boligkvarterer ventede 
med at indsamle skrald til efter kl. 8, hvor de fleste er taget på arbejde? 
  Logisk vil det medføre følgende fordele:  
• Bedre adgangsforhold - ikke så mange parkerede biler i området  
• Om vinteren større chancer for at veje og fortove er ryddet for sne  
• Lettere at orientere sig i de lyse timer - færre faldulykker  
• Bedre arbejdsmiljø for skraldemændene - en mere normal arbejdsdag. 

Mere genbrug 
  På vores genbrugsplads i Skovby er det forbudt at tage ting med tilbage 
fra pladsen, og overtrædelse af forbuddet vil medføre politianmeldelse!! 
  Hvorfor er det sådan … og hvorfor er reglerne ikke ens i kommunen? 
Efter hvad jeg har hørt, har man f. eks. ikke de samme problemer i Ry?  
  Jeg har fået mange henvendelser fra borgere, som har det meget skidt 
med at se gode materialer blive ødelagt i stedet for at blive genanvendt. 
Hvorfor har man ikke en genbrugscontainer? Samfundsmæssigt må det da 
være bedre, at ting bliver brugt flere gange i stedet for at bruge energi på at 
destruere dem.                På bestyrelsen vegne Mogens Grejsen 
HG&B´s bestyrelse: 
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen, 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand 
og legeplads 

Bastian Engenskov 
Vibevænget 30 og  

3511 5361 bastian_engenskov@yahoo.dk  

Kasserer Jane Thomsen, 
Fuglevænget 26 

2175 8770 thjane@sol.dk 

Bestyrelses-
medlem 

Kenneth Thuesen, 
Vibevænget 27. 

8624 1921 
3124 1921 

ksj@smkt.dk  

Bestyrelses-
medlem 

Brian Brandt 
Vibevænget 57 

8695 4646 
 

bhb@gefiber.dk  

Suppleanter og udvalg  pr.november 2010  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen, 
Vibevænget 10 

8695 4368 svendoglillian@yahoo.dk 
 

2.suppleant Steen Teglbjærg 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk 

Scrapbog og 
revisor 

Hans Gravsholt, 
Fuglevænget 8 

8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Regnskab 1.10.2009-30.9.2010 for HG&B 
Indtægter 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 
Kontingent 22.400,00 21.950,00 24.875,00 27.875,00 
Renter 103,78 510,71 446,03 240,84 
Pavillioner 250,00 0,00 0,00 -1.993,75 
Medistermøde 0,00 0,00 -262,10 
Sct. Hans+arrangementer -3.143,31 -1.370,66 -2.703,14 -365,56 
I alt 19.610,47 21.090,05 22.355,79 25.756,53 
Udgifter , snerydning 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vedligeh. af legeplads 1.086,95 5.636,66 23.989,15 1.302,38 
Forsikring 797,50 671,75 643,75 609,25 
Græsslån.tidligere år 0,00 -3.500,00 -6.000,00 
Græsslån. m.m. (gæld ultimo) 8.850,00 7.350,00 3.500,00 6.000,00 
Legeplads i alt 10.734,45 10.158,41 22.132,90 7.911,63 
Herskindsigt 1.975,00 1.050,00 1.225,00 1.100,00 
Møder og repræsentation  475,00 992,45 984,15 1.152,26 
Annoncer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Administration 480,00 1.080,95 521,45 962,81 
Renovation 0,00 0,00 0,00 1.466,46 
Velkomst 0,00 298,35 177,00 
Gebyrer og diverse 64,00 20,25 49,00 134,00 
I alt 13.728,45 13.600,41 25.089,50 12.727,16 
Årets resultat 5.882,02 7.489,64 -2.733,71 13.029,37 
Beholdn. Primo 30.605,96 23.116,32 25.850,03 0,00 
Årets resultat 5.882,02 7.489,64 -2.733,71 13.029,37 
Beholdn. Ultimo 36.487,98 30.605,96 23.116,32 13.029,37 
Spec. af ultimobeh.   
Sparekasse 31.150,98 30.086,96 25.735,57 30.745,28 
Kontant 5.337,00 519,00 880,75 1.104,75 
t.vedligeh.legeplads 0,00 0,00 -3.500,00 -6.000,00 
I ALT 36.487,98 30.605,96 23.116,32 25.850,03 
Herskind d.18.okt.2010 

    Kasserer Jane Thomsen 
    Revisionspåtegning:: 

Jeg har gennemgået den af kassereren førte kasserapport,  
sammenholdt den med bilagene og intet fundet at bemærke,  
samt set at de i regnskabet anførte beholdninger var til stede. 
Hans Gravsholt, revisor 
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Herskind Folkekøkken 
 

Onsdag 5. januar 2011: Madformand Henning Nielsen 8695 4491  
 
Lørdag 5. februar 2011: Madformand Sysser Mau 8695 4319  
 
Lørdag 5. marts 2011: Madformand Søren Stein 8694 4947  
 

”Sølvbryllup” i Herskind Folkekøkken 
    Den 5. marts 2011 fylder vores fællesspisningsordning i Herskind 25 år.  
Det har været en god aktivitet for vores område, og vi synes derfor, at der 
er grund til at markere jubilæet. En arbejdsgruppe bestående af Anna 
Margrethe, Lis og Kisser arbejder på at samle alle nuværende og tidligere 
medlemmer til en stor ”sølvbryllupsfest”, som i dagens anledning er flyttet 
til Herskindhallen. 
   Vi forventer at blive op mod 300 personer, som gennem tiderne har nydt 
fællesskabet i vores fælles forsamlingshus. Festudvalget forventer at ud-
sende invitationerne i løbet af december med svarfrist den 5. februar. 
   Hvis du vil læse mere om vores folkekøkken, kan du finde flere oplys-
ninger på hjemmesiden www.Herskind-Skivholme.dk  
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 20634390 / 86954180 
Udlejning: Der har været rigtig mange udlejninger i efteråret, men i vinter 
og forårsmånederne er der mange ledige weekender. Så hvis du skal ha´ 
fest, da er Herskind bedst´ - hold festen lokalt. Spar penge til taxaen. 
Ring til udlejeren, som kan være dig behjælpelig med at finde ledige 
weekender i forsamlingshuset. 
Udlejningspriser:  medlemmer kr.    950,00 + 400,00 til rengøring 
                      ikke medlemmer kr. 1.250,00 + 400,00 til rengøring      
Find os på hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk 
Siden sidst: 
  Quindeaften d.2.okt. blev endnu engang en succes. Der var fuldt hus, 
mange dejlige quinder i alle aldre, havde endnu engang fundet vej til 
Herskind Forsamlingshus. Alle havde, så vidt vides, en hyggelig aften. 
Går du med ideer til, hvad næste quindeaften skal indeholde, har lyst til at 
være med i arbejdsgruppen, vil bestyrelsen rigtig gerne høre fra dig. 
Kontakt da en af tøserne i bestyrelsen: Bente – Gitte – Rie eller Anna 
Margr.  Quindeaften 2011, bliver om alt går vel fredag d. 7. oktober.        
Kontingent 2011: 
Alle husstande vil medio januar modtage et brev med girokort til betaling 
af kontingent for 2011. Pr. husstand  150 kr.  – folkepensionister 50 kr./år. 
Bestyrelsen håber, mange vil støtte Herskind Forsamlingshus ved at betale 
kontingent. Få medindflydelse på forsamlingshusets drift og aktiviteter, 
ved at betale kontingent. 
Generalforsamling d. 17. februar, kl. 1930. 
Dagsorden i.h.t. vedtægterne. Bestyrelsen vil endvidere fremlægge renove-
ringsplaner for Herskind Forsamlingshus. Mød derfor op til generalfor-
samlingen. Bestyrelsen efterlyser desuden et nyt bestyrelsesmedlem, da én 
fra bestyrelsen ikke ønsker genvalg. Kontakt fmd.Anna Margr. Kristensen, 
tlf. 86954180 eller kasserer Bent Nielsen, tlf. 86954183 
Bestyrelsen: 
Formand Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8 Tlf. 8695 4180 
Kasserer Bent Nielsen, Fuglevænget 28 Tlf. 8695 4183 
Sekretær Bente Rasmussen, Lærkevænget 24 Tlf. 8695 4121 
Best.medlem Rie Stoustrup, Langelinie 56 Tlf. 2344 1799 
Best.medlem Gitte B. Hansen, Lærkevænget 16 Tlf. 8694 7273 

Vh Anna Marg. 
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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. 12. marts 2011 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.marts 2011 

December 2010 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

fr 10  Luciaoptog Herskindskolen 12 
lø 11     

sø 12 19 Musikgudstjeneste. Skjørring Kirke 41 

ma 13 16 Juleafslutning Gymnastik. Børn Herskindhallen 35 
ti 14 19 Juleafslutn. Gymnastik. Voksne Herskindhallen 35 
on 15 19 Herthas julespil Skivholme Kirke 40 
to 16 16 Juleafslutn. Præmiewhist Klublokalet 34 
fr 17     

lø 18 12 Julemand, brandbil og gløgg Brugsen 17 
sø 19     

ma 20 1045 Generalprøve på krybbespil Herskindskolen 12 
ti 21  Juletræsfest Nordlyset 17 
on 22  Afhentning af julesokker Brugsen 17 
to 23  Raflen om prisen Brugsen 17 
fr 24     

lø 25     
sø 26     

ma 27     
ti 28     
on 29  Juletræsfest Skivholme F-hus 29 
to 30     
fr 31     
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Januar 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1     
sø 2     
ma 3     
ti 4 18 Start på ulvemøder Trekanten 43 
on 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 23 
to 6  Start på Præmiewhist Klublokalet 35 
fr 7     
lø 8     
sø 9 19 Musikgudstjeneste. Skivholme Kirke 41 
ma 10     
ti 11  Slutdag for elev-indskrivning Herskindskolen 12 
on 12 14 

15 
19 

Foredrag ”Den forbudte frelse” 
Edb for ældre starter 
Patch-Work starter 

Galten Kirke 
Herskindskolen 
Herskindskolen 

41 
8 
8 

to 13  Start på bævermøder Trekanten 43 
fr 14     

lø 15     
sø 16 14 Nytårskoncert og -fest Skivholme Kirke 41 

ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     

lø 22     
sø 23     

ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28 19 Fællesrådsmøde Herskindskolen 6 

lø 29  Generalforsaml. Skivholme F-hus Skivholme F-hus 29 
sø 30     

ma 31     
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Februar 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1 14 Foredrag af præst Jette Dahl Storring Kirke 41 
on 2     
to 3 1930 Bent Nielsen om Gustav Wied Galten Bibliotek 11 
fr 4     
lø 5 14 

183 
Lørdagscafé 
Folkekøkken 

Hertha 
Herskind F-hus 

49 
23 

sø 6 19 Musikgudstjeneste. Sjelle Kirke 41 
ma 7     
ti 8     
on 9 19 Lokalhistorie-gruppen samles Herskindskolen 8 
to 10     
fr 11     
lø 12     
sø 13     
ma 14     
ti 15     
on 16     
to 17 1930 Generalforsamling Forsaml.hus Herskind F-hus 24 
fr 18     
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22 14 

 
Foredrag. Forfatter Bente Hansen 
Menighedsmøde 

Skovby Kirke 
Sognegården 

41 
41 

on 23     
to 24 19 

19 
1930 

Generalfors.Herskind Boldklub 
Generalforsaml.Landsbysamv. 
Jørgen Grymer om sit dyrlægeliv 

Klublokalet 
Borgernes Hus 
Galten Bibliotek 

 
7 
11 

fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28 19 Fællesrådmøde Herskindskolen 6 
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Marts 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1  Afleveringsfrist for Hovedbrud Brugsen 50 
on 2  Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen  
to 3     
fr 4     

lø 5  ”Sølvbryllup” Folkekøkken Herskindhallen 23 
sø 6  Fastelavnssoldater går rundt Skivholme 29 

ma 7     
ti 8     
on 9     
to 10     
fr 11     

lø 12     
sø 13     

ma 14     
ti 15 14 Foredrag. Forst. Jørgen Carlsen Sognegården 41 
on 16     
to 17     
fr 18     

lø 19     
sø 20     

ma 21     
ti 22     
on 23     
to 24  Generalforsamling, Brugsen Herskind F-hus 16 
fr 25  Aftenforestilling, Dilettant Herskind F-hus 30 

lø 26  Eftermiddags- og aftenforestilling. Herskind F-hus 30 
sø 27     
ma 28     
ti 29     
on 30     
to 31     
       8.april        Landsbydag  Herskindskolen    6 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Forgangne begivenheder: 
  Den 2. oktober var der høstfest. Det var en meget hyggelig aften med 
god musik. Alt i alt en vellykket fest. 
  Den 3. oktober inviterede vi til æblepresning. Der var fin tilslutning og 
stor aktivitet ved saftpresseren hele dagen. 
  Den 7. november afholdt vi andespil, hvilket var en stor succes - fuldt 
hus og en god intens stemning. 
  1. søndag i advent. Denne gang havde vi  allieret os med menighedsrådet 
og i fællesskab arrangeret traveturen. Det var en større udfordring at gå i 
det snedækkede landskab,  men hvor der er en vilje, er der en vej, og trave-
turen blev gennemført. Præsteskoven var utrolig smuk med sne på alle 
grene. I forsamlingshuset var der varm gløgg, boller og æbleskiver til alle 
efter turen. I alt var 22 personer med på turen og til efterfølgende hygge i 
forsamlingshuset. Til alle, der var med, vil vi sige mange tak for en god dag. 
 

Kommende begivenheder: 
Juletræsfest den 29. december, hvor vi inviter alle der har lyst, men især 
børnefamilier eller barnlige sjæle, til en hyggelig sammenkomst. 
 

Den 29. januar er der generalforsamling. Der vil blive annonceret i rele-
vante medier op til generalforsamlingen, hvor også tidspunkt vil fremgå. 
 

Den 5 - 6 marts kommer fastelavns soldaterne rundt. Den præcise dag 
vil blive fastlagt ved senere lejlighed. 
Bestyrelsen: 
Asbjørn Winther,  Skivholmevej 80,  tlf. 8695 0951             
Nina Andersen,  Terpvej 2,   tlf. 8695 4366  
Ole Petersen,  Skivholmevej 81,  tlf. 4043 8379                  
Henning Nielsen,  Skyttehusvej 2B,  tlf. 8695 4491 
Charlotte Juul Eriksen,  Degnebakken 6,  tlf. 8695 4514 
Helle Harboe Clausen,  Skyttehusvej 3,  tlf. 8695 4485 
Allan Bank Hasager,  Skivholmevej 66,  tlf. 2989 0069       
Udlejning: tlf. 60 719 219, Ole Petersen, Skivholmevej 81, 8464 Galten 
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Herskind dilettantforening 
 

JYSK, KØBENHAVNSK ELLER AMERIKANSK ?????? 
 

Herskind Dilettanterne er i fuld gang med sprogundervisningen. 
Hvem lærer hvad og hvorfor? 

Hvorvidt det lykkes….. kan DU med selvsyn konstatere i  
sidste weekend af marts 2011. 

 
Som noget nyt, vil der denne gang være 3 forestillinger: 

• Fredag d. 25 marts 2011: Aftenforestilling for det voksne publikum 
• Lørdag d. 26 marts 2011: 

- eftermiddagsforestilling for børnefamilierne og andre barnlige sjæle. 
- aftenforestilling med spisning og dans. 

 

Så sæt X i kalenderen og skaf allerede nu en barnepige.  
 

Årets julegaveide eller mandelgave: Billetter til forårets 
dilettantforestilling. Gaven for både børn og voksne.  

 

Hvilken vej køber flest billetter ??? 
 

Billetsalg starter d. 6. marts. Hold øje med den husstandsomdelte folder ☺ 
 

Herskind dilettanterne ønsker alle bladets læsere en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og oplevelsesrigt nytår. 

På foreningens vegne Trine H. Frengler 

                               
 

Bestyrelsen består af: 
Trine Frengler, formand Tlf. 8695 4494     Susanne Lauritsen, kass. Tlf. 8695 4339 
Lone Smed, sekretær      Tlf. 8695 4128     Steffen Brandt             Tlf. 5072 2110  
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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   
Ulla Hansen, kasserer,  Hedevej 26, Herskind Hede    2825 1791 
Helle Pernille Hansen, sekretær, Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Maja Hampen Jakobsen, Fuglevænget 36, Herskind 2181 2599 
Lotte Meedom Simonsen, Skyttehusvej 7, Skivholme 2682 6511 
 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Søren Nedergaard, Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Gymnastik: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold: Brian Dalby, Langelinie 66, Herskind 4137 7430 
Kampfordeler: Elisabeth Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 8695 4844 
Idrætssamvirket: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
Præmiewhist: Orla Rasmussen, Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Petanque: Per Rohde,  Hedevej 30, Herskind Hede 2423 1937 
Kantinen/klublokalet Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Gunnar Hansen, Ladingvej 31, Skivholme  2447 4979 
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Herskind Boldklub 
Tak for samarbejdet. 
Først og fremmest vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for indsat-
sen og tak for samarbejdet i 2010. Vores resultat i boldklubben er afhæn-
gig af, at mange mennesker yder et pænt stykke frivilligt arbejde og til en 
behersket gage eller slet ingen. Vi håber, at der også i det nye år vil blive 
ydet en flot indsats til gavn og glæde for vort frivillige idrætsarbejde. Så et 
rigtig godt nyt år og tak for indsatsen i årets løb. 
Formandsskifte. 
  Jeg har været med i det frivillige arbejde gennem de sidste 6 år, startende 
med at være bestyrelsesmedlem og sekretær og afløste Inge Houg Jakob-
sen som formand for 4 år siden. Jeg synes, det har været spændende at 
være med i arbejdet, og jeg har glædet mig over samarbejdet i bestyrelsen, 
som har været af meget høj karat. Men nu synes jeg, der skal nye kræfter 
til på formandsposten, hvorfor jeg ikke stiller op til genvalg, når vi når til 
generalforsamlingen torsdag aften d.24. febr.2011 i klublokalet. Så 
blot dette varsko for at efterlyse nye formandsemner. 
  Af nye tiltag siden sidste nummer af Herskindsigt har vi fået nyt alarm-
system. Herskindskolen har fået nyt alarmsystem for et stykke tid siden, 
og i den forbindelse er hallen taget med. Da det ikke ville være hensigts-
mæssigt at have 2 alarmsystemer, har vi i Boldklubben valgt at sige JA 
TAK til skolens tilbud om alarmsystem i hallen. Det ER trådt i kraft, og 
der er sat vejledning op! Boldklubben hjalp Dansk Røde Kors med 
landsindsamlingen d.3.okt.2010 ved at stille med 50 indsamlere. Derfor 
var vi med i lodtrækningen om Hjertestartere, og vi var så heldige at 
vinde en Hjertestarter. Den bliver overdraget i begyndelsen af december 
måned og bliver installeret umiddelbart efter. 
  Vi har for nylig hjulpet OK benzinselskab med at sælge benzinkort. Det 
sker en del gange om året, men omvendt har vi lige fået en afregning på 
godt 11.000 kr., som stammer fra de 6 øre pr. solgt liter benzin på ”vores” 
benzinkort, som vi bliver afregnet efter. Vores sekretær har løbende for-
bedret vores hjemmeside, dels med fotos og dels med øvrige info. På et 
senere tidspunkt kommer der også en fortegnelse af vore sponsorer fra 
vestgavlen i Hallen. Blot en reminder om at støtte vore sponsorer som 
støtter sporten i Skivholme sogn, og en opfordring til at klikke ind på 
www.herskind-skivholme.dk                   

 På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen, formand 
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Herskind Boldklub 

KONTINGENTER  FOR  2010/2011 
Fodbold: 
Old Boys 800 kr.   
Old Boys over 60 år 550 kr. 
Senior, herrer (Forårssæson 2010) 700 kr. 
Senior, herrer (Efterårssæson 2010) 700 kr.   
FC Langelinie: Drenge, Piger, Lilleput, Miniput, Microput, Poder 400 kr. 
 

Gymnastik: 
Motion M/K – 1 gang om ugen  600 kr.   
Forældre/barn 500 kr.  
Springgymnastik 500 kr.  
Hiphop dans 500 kr.  
   

Badminton: 
Turneringsspillere  (fællestræning med bolde) 850 kr.   
Seniorspillere (fællestræning med bolde)    850 kr.  
Fællestræning med bolde 2 dage om ugen 1.300 kr. 
Ungdomsspillere (fællestræning med træner og bolde) 500 kr.  
Motionister, pr bane  850 kr.   
Familiebadminton (fredag/lørdag/søndag), pr bane 500 kr.   
 

Petanque: 
Sommersæson 150 kr.   
 

Klubrabat: 
Børn til og med 15 år (excl. FC-Langelinie): 
1. aktivitet:100 % 
2. aktivitet:  75 % 
3. aktivitet:  50 % 
 
Bemærk: 
For at klubrabat kan gives, er det nødvendigt at gøre klubbens kasserer 
opmærksom på, at barnet deltager i mere end én aktivitet i klubben. 
  

På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen. Formand. 
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Herskind Boldklub 
 

Herskindhallen 2010/2011 
 Kl.  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Kl. 

15 - 16  SFO SFO SFO SFO SFO  ? 8 - 9 

16 - 17  

Gymn.3-7 år
Forældre/ 
børn 

Badminton 
0. og 1. kl. 

Badminton 
6. og 7. kl. 
til kl. 1730 

F/C- 
Langelinie     9 - 10 

17 - 18  

Gymn.3-7 
år 
Forældre/ 
børn 

Badminton 
2. og 3. kl. 

Spring 
Fra kl. 1730 

F/C- 
Langelinie 

 

Spring   
1.-2.kl.  
Begynd. 10 - 11 

18 - 19 Badminton 
Badminton 
4. og 5. kl. 

Spring 
øvede 

F/C- 
Langelinie 

 
  11- 12 

19 - 20  Badminton 
M/K 
Aerobic 

Badminton 
8. + ældre 
Til kl. 2030 

F/C- 
Langelinie 

Familie 
Badmin
-ton   12 - 13 

20 - 21 Badminton 
M/K 
Aerobic 

Oldboys 
fra kl. 2030 Badminton 

Familie 
Badmin
-ton   13 - 14 

21 - 22 Badminton 
Fodbold 
serie 4 Oldboys Badminton 

Familie 
Badmin
-ton     

22 - 23 Badminton 
Fodbold 
serie 4 Oldboys Badminton 

Familie 
Badmin
-ton     

 

Som det fremgår, er der ledige timer fredag og lørdag 

Til vores medlemmer! 
 Nu er der mulighed for køb af klubdragter, t-shirts og shorts på nettet. 
Med et samarbejde med sport Direct, er vi kommet frem til et udvalg af 

produkter I kan købe. HB giver et tilskud til dragter, og beløbet er trukket 
fra prisen.  I kan finde dem ved at klikke på linket: www.sportd.dk/herskind   

Her kan I bestille direkte på hjemmesiden. 
Tjek lige vores egen hjemmeside 

http://www.herskind-skivholme.dk/?page_id=86 
               Mvh  Paul Fox          
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Gymnastik 
   Så er det meste af efterårssæsonen allerede gået, og den har for flere 
holds vedkommende været præget af forandringer i forhold til de foregå-
ende sæsoner. 
   Forældre/barn holdet har fået ny instruktør. Maja har taget udfordringen 
op efter Christine, og det er bestemt mit indtryk, at det går fint. 
   Efter at have konsulteret Christine for at få inspiration og gode idéer, var 
Maja klar til at tage fat, og hun har lovet at blive på holdet i hvert fald et 
par sæsoner.  
   M/K voksen-holdets instruktør gennem mange år, Erik Jespersen, har 
desværre været sygemeldt hele efteråret, så holdet har måttet nøjes med 
mig.  Vi klarer os, men det er bestemt ikke det samme, og vi  savner Erik. 
  Forhåbentlig – specielt for Erik – bliver han fuldstændig rask igen, så vi 
kan se ham på halgulvet i fuld vigør. 
  Springholdet med Lars som instruktør har måttet indskrænke træningen 
til hver anden uge, da Lars fik nyt job, så de må træne ekstra hårdt, de uger 
de kan. 
  Så er der Annis springhold og mit børnehold. Vi fortsætter, som vi plejer. 
  Uge 50 er sidste træning før jul – vi starter igen i uge 1. 
Juleafslutning for Forældre/barn og Børn 4-7 år er igen i år fælles og fin-
der sted mandag den 13.12. kl.16-18. Sedler er omdelt. 
Voksenholdet har også fået sedler om juleafslutning. Den afholdes tirsdag 
d.14.12. fra kl.19 med motion og efterfølgende spisning. Tilmelding til mig. 
Så vil jeg slutte af med at ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.  
Der er plads på alle hold i 2011. 

Inge Houg Jakobsen  
Præmiewhist 

Nye medlemmer er velkomne efter nytår.  
Vi spiller på torsdage fra kl.19 i klublokalet ved Herskindhallen. 
Juleafslutning torsdag d.16.12.2010. Vi mødes igen torsdag d.6.1.2011.  

Inge Houg Jakobsen (ingehoug@privatmail.dk) 
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Herskind Boldklub 

Senior fodbold 

 
Herskind senior er tilbage i serie 4 i 2011. 

Kampprogram 
Kampnr.  Tidspunkt Hjemmehold Udehold Spillested Res   
820296 1 Lø 14.8.10 Kl.16 Herskind B  Sabro IF Herskind Skole 0-2 

 
820299 2 Lø 21.8.10.Kl.16 Herskind B  Langaa IK  Herskind Skole 2-0  
820302 3 Lø 28.8.10 Kl.16 Herskind B  Hammel  Herskind Skole UHT  
820305 4 Lø   4.9.10 Kl.16 Herskind B  Haurum/Sall Herskind Skole UHT  
820308 5 Sø 12.9.10 Kl.15 Vellev IF Herskind B  Vellev Stadion 5-2  
820313 6 Lø 18.9.10 Kl.13 Sabro IF Herskind B  Sabrohallen 2-3  
820314 7 Lø 25.9.10 Kl.10 Langaa IK  Herskind B  Langå Stadion 3-6  
820319 8 Lø   2.10.10 Kl.1415 Hammel  Herskind B  Hammel Stadion HHT  
820321 9 Sø 10.10.10 Kl.15 Haurum/Sall  Herskind B  Sall Stadion 2-4  
820323 10 Lø 16.10.10 Kl.16 Herskind B  Vellev IF Herskind Skole 3-0  

Serie 5 Herrer, Pulje 131 
      K V U T Score P   
1 Herskind B   10 8 0 2 29 - 14 24  
2 Vellev IF   10 7 1 2 30 - 12 22               
3 Langaa IK (2)   9 5 0 4 20 - 18 15               
4 Sabro IF   9 4 1 4 16 - 20 13               
5 IF Haurum/Sall IF   9 3 0 6 24 - 23 9               
6 Hammel GF   9 0 0 9 3 - 35 0               
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Old boys  
Nedenstående stillinger er hentet på internettet: 

 
Pulje 14 K V U T Score P 
1 Sejs-Svejbæk IF 3 14 8 4 2 48-28 28 
2 IF. Centrum 14 8 3 3 37-22 27 
3 FK 73 14 8 2 4 29-24 26 
4 Herskind B. 14 8 0 6 29-27 24 
5 Ry SK  14 5 2 7 36-31 17 
6 Sjørslev/Demstrup IF 14 3 5 6 38-37 14 
7 Gjern IF 2 14 3 3 8 19-44 12 
8 Engesvang BK 2 14 2 3 9 19-42 9                                                                                                                 

Badminton 
 

Senior 4 H serie 3 
 

Pulje 55 
K V U T Score P 

1 Grenå BK  5 4 0 1 30-10 13 
2 Låsby BK  3 2 0 1 18-6 6 
3 Silkeborg BK  2 2 0 0 14-2 6 
4 Ulstrup IF 2  4 2 0 2 14-18 5 
5 Herskind BK  3 0 0 3 2-22 0 
5 Skovbakken 3 0 0 3 2-22 0 

Motion 4+4 B-C rækken 
 Pulje 60 K V U T Score P 
1 Herskind BK 1  3 3 0 0 30-6 8 
2 TST 2 2 0 0 18-6 5 
3 Hammel GF 2  4 0 0 4 18-30 4 
4 Hammel GF 3  3 2 0 1 17-19 4 
4 Sorring-Toustrup IF  3 2 0 1 17-19 4 
6 Herskind BK 2  3 0 0 3 8-28 2 

Paul Fox 
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Flot præstation af Herskind Badmintons ungdomsspillere 

  Lørdag d.13.nov. var 6 af Herskinds ungdomsspillere med til begynder-
stævne i Hinnerup.  Vi havde 5 med i U9 og 1 i U13. 
  Det var en lang med rigtig god og lærerig dag – med mange spændende 
kampe og gode dueller. Alle 6 spillere kæmpede flot om hver en bold – det 
var en fornøjelse at se på. 
   Peter Rosendahl fik en flot 2. plads i U9 herresingle. Søren Libergren og 
Jonas Dam Hagemann-Madsen fik sammen en flot 2.plads i U9 herredouble  
  Der var medaljer til alle spillerne, så alle var pavestolte – og det havde de 
alle også stor grund til at være – så flot !!! 
  Også en stor tak til forældre for den store opbakning – uden jer ville 
sådan en dag aldrig være blevet til noget….. TAK. 

Lene Fox 
 

 
 

Fra venstre: Kristine Fox, Kirstine Svanhede, Jonas Dam Hagemann-Madsen, 
Søren Libergren, Peter Rosendahl og Anders Rosendahl 
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FC Langelinie 

  Træningstider Indendørs Vinter 2010/2011 

Hold Årgang Tidspukt Træner på 

U7 Piger/Drenge -2003 Onsdag 17:00 - 18:00 Den Fri Hestehaveskole 

U8/U9 Drenge 2001-2002 Mandag 16:30 - 18:00 Den Fri Hestehaveskole 

U10/U11 Drenge 1999-2000 Mandag 18:00 - 19:00 Den Fri Hestehaveskole 

U10 Piger 2000 Torsdag 16:00 - 17:00 Herskindskolen 

U12 Piger 1998 Mandag 19:00 - 20:00 Den Fri Hestehaveskole 

U12 Drenge 1998 Torsdag 17:00 - 18:00 Herskindskolen 

U13-U15 Piger 1997-1995 Torsdag 18:00 - 19:00 Herskindskolen 

U14 Drenge 1996 Torsdag 19:00 - 20:00 Herskindskolen 

HJÆLP !! 
   Vi mangler trænere/hjælpetrænere. Går du med lysten til at prøve og træne 
fodbold eller brænder du bare for at komme i gang igen, så kontakt samar-
bejdsudvalget og hør nærmere. 

Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

Mvh. Steen, FC Langelinie 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

Nyt logo:    I den nordligste del af Skanderborg Kom-
mune ligger der 3 kirker på stribe nord for Langelinie. 
Der er én præst og ét menighedsråd for de 3 sogne. 
Alle 3 kirker er fra middelalderen, men alligevel gan-
ske forskellige. Det har inspireret grafiker og billede-
kunstner Mette Mailund Strong fra Skjørring til at ud-
arbejde vores nye logo: "Tre kirker på stribe", som I 
fremover vil se i Kirkebladet, i annoncer, på hjemme-
siden og her i Herskindsigt. 

  Mette fortæller: "Jeg har lagt vægt på at forene kirkerne, og samtidig har 
jeg forsøgt at understrege deres forskelle." Mette har lagt mærke til, at pro-
filerne af kirketårnene er forskellige og har brugt denne forskellighed til at 
skabe et tydeligt og stærkt grafisk udtryk. Mette har også tænkt på, at alle 
tårne er spændende og indeholder mange symboler, f.eks. fyrtårne, hvis 
lys leder de søfarende over havet om natten. Logoet består også af lys og 
mørke, og den hvide åbning kan fint opfattes som en invitation til at kom-
me indenfor i kirken. 
  Jeg plejer at henvise til Kirkebladet, og det vil jeg også gøre denne gang - 
vel vidende, at der har været problemer med at få bladet ud til alle husstan-
de. Menighedsrådet arbejder på at finde en god løsning, og det skal nok 
lykkes inden alt for længe. Næste nr. kommer til februar. 
  Julen sig nærmer, og ønsket om en glædelig jul skulle gerne gå i opfyl-
delse også rent praktisk. I medierne har der været talt meget om, at det i 
nogle familier kan være svært at få noget tilovers til at holde jul for. Lions 
Club i Galten/Skovby har været så venlig at stille nogle juleposer med for-
skellige madvarer til rådighed for enlige eller familier i gl. Galten Kommu-
ne. Man er derfor velkommen til at henvende sig til sognepræsten pr. brev, 
på mail, eller på telefon 8695 4013 – men det skal være NU. 
Fin optakt til julen! 
    Den 15.dec.kl.19 i Skivholme Kirke opføres igen i år de gamle julespil 
"Kristi fødselsspil" og "Hyrdespil". Det er mennesker fra Hertha Levefæl-
lesskab, der er skuespillere. Spillene har "det hele". Der er sang og musik, 
fest og farver, sjov og ballade, julestemning og højtid. Det er virkelig im-
ponerende og bevægende, og alle er velkomne. Det er så tidligt, at også 
børn kan være med.  
  Alle tider på gudstjenester i julen står i både i Kirkebladet og i Galten 
Folkeblad. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
  Thomas Frøkjær inviterer til 4 musikgudstjenester: 2 før jul og 2 efter jul. 
Der vil blive spillet musik af det irske rockband U2 med forsangeren Bono 
og af den canadiske sanger og sangskriver Leonard Cohen. De kommer ik-
ke selv!, men Thomas vil forsøge at lave lidt meditative gudstjenester med 
3-4 musiknumre, bibellæsninger i tilknytning til musikken, salmesang, bøn-
ner og velsignelsen. Den første er blevet afholdt i Sjelle - de næste bliver: 
Søndag d.12. dec. kl.19 i Skjørring (Leonard Cohen), søndag d.9. jan.kl.19 
i Skivholme (U2) og søndag d.6.febr.kl.19 i Sjelle (Leonard Cohen). 
  Som sædvanlig skal nytåret fejres på en festlig og hyggelig måde. Det 
bliver søndag d.16.jan.kl.14-1630. Anne-Marie Elbech og Rolf Sandmark 
vil igen glæde os med en nytårskoncert i Skivholme Kirke. Efter koncerten 
er der kaffebord med svesketærte m.m. i Sognegården. Menighedsrådet be-
taler transport til og fra, hvis det er et problem. Ring blot til Galten Taxa 
tlf. 86 94 46 00 - helst senest dagen før. 
  Kirkehøjskolen, som er blevet til i et samarbejde mellem de 7 sogne i gl. 
Galten Kommune, har 4 foredrag tilbage her i vinter og forår. Det er helt 
gratis at deltage, og alle er velkomne alle steder. Hver gang begyndes der 
med en kort gudstjeneste i de respektive kirker, og efter kaffen i sognegård 
eller konfirmandstue er der foredrag. Det varer ca. 2½ time. 
 Onsdag d.12. jan.kl.14 i Galten Kirke og Sognegård: "Den forbudte 
frelse" ved tidligere muslim og nuværende kristen sognepræst Massoud 
Fouroozandeh. Han fortæller om sin barndom i Shahens Teheran og om 
sin dramatiske flugt med den ene fod i gips. I Danmark konverterede han 
til kristendommen, og han fortæller om ligheder og forskelle mellem islam 
og kristendommen. 
 Tirsdag d.1.febr.kl.14 i Storring Kirke og konfirmandstue "Længslen 
efter det enkle liv" ved cand. theol. freelancepræst Jette Dahl. Foredrags-
holderen fortæller om mødet med mennesker, der tager deres liv op til 
revision, og hun giver redskaber til at leve livet mere indefra. Hun inddra-
ger bl.a. de 7 pilgrimsord: langsomhed, bekymringsløshed, enkelhed, 
stilhed, frihed, spiritualitet og fællesskab. 
Tirsdag d.22.febr.kl.14 i Skovby Kirke og præstegård. Forfatteren Bente 
Hansen kalder sit foredrag "Gud og hvermand". 
Tirsdag d.15.marts kl.14 i Skivholme. Thomas Frøkjær holder en kort 
gudstjeneste, og efter kaffen i Sognegården er der foredrag ved højskole-
forstander i Testrup, Jørgen Carlsen: "Forundringsparathed". Ordet har han 
selv opfundet! 
Det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om fortid og 
fremtid, afholdes i Sognegården tirsdag den 22. februar.         Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra Herskind Gruppe 
Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi har haft et forrygende jule-
marked. Nu nærmer juleferien sig, men efteråret har budt på mange gode 
spejderoplevelser i Herskind Gruppe. 
 
Vi har fået et nyt grupperåd. Velkommen til nye kræfter. Pia, Jens Erik og 
Linda har lovet at tage en tørn. En stor tak til Lone og Jan som har gjort et 
stort stykke frivilligt arbejde. Det er altid skønt, når I forældre bakker op 
omkring spejderne. 
 
Konstituering af gruppen er: Grupperåds formand: Joanne  Ryall. 
Grupperådsmedlemmer Anne Olsen, Jens Erik Treldal,  
Pia Matthiessen og Linda Nielsen. Kasserer: Bent Kristensen 
Gruppeassistent: Henriette Gravgaard og Gruppeleder: Nels Jørgen 
 
God jul til jer alle, også ser vi frem til et spændende 2011, med gode 
spejderoplevelser. 
 

Juniorspejderne i Herskind. 
 
 Det går godt ved juniorspejderne, og vi har nogen hyggelige spejdermøder. 
Her i den mørke tid arbejder vi med spejdermærket ”asketræ”. Et patrulje-
mærke hvor vi lærer spejderfærdigheder som pionering og koder. Det går 
godt.  
 
Allerede nu løfter vi lige sløret for næste års sommerlejr. Vi skal i uge 26 
til Sindstou hytten ved Silkeborg. En kendt hytte for nogen af jer og måske 
ny for andre, men et sted som vi holder meget af at benytte. Vi skal af sted 
fra mandag til fredag.  
 
    God jul til alle seje spejdere i Herskind og husk første møde i 2011 er 
tirsdag den 4.januar. 
 

Nels Jørgen 
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Efterår i bæverdammen. 
  Vi har haft et godt efterår, hvor vi har været ude hele tiden. Vi har set på, 
hvad vi har af træer, plukket blade som vi har sat i en lille bog. Vi har prø-
vet at tænde bål og fundet ud af, at det slet ikke er så nemt at få gang i.    
Vi havde heldigvis ikke en snobrødsdej, der ventede på at blive bagt.   
En anden gang var vi mere heldige, og der fik vi en god hyldebærsuppe. 
   Så har vi overnattet i hytten, hvor vi lavede vores egen mad – lækkert. 
To friske bævere sov i shelteren, ( men rart der var en voksen, der ville 
sove med). Søndag gik vi til Skivholme Kirke og deltog i gudstjenesten. 
Vi har bagt pebernødder til julemarkedet, og sneen har vi tumlet i. 
  Nu venter der bare en lille julefrokost og en laaang juleferie.  
Vi starter d. 13 januar. GOD JUL OG GODT NYTÅR. 

Bæverlederne Karen og Bente  .  
Nyt fra ulvene 

    I ulveflokken har vi i efteråret optaget de nye ulveunger i flokken - Vi 
holdt fuldmånemøde, hvor de nye ulve fik deres ulvenavn. Vi får læst højt 
fra junglebogen, så ulvene kender historien. En del af ulvearbejdet er nem-
lig bygget op omkring Kiplings ”Junglebogen”. 
   Ulvene har brugt flere møder på at forberede spejdernes julemarked og 
juledekorationerne til områdets pensionister. Vi har samlet kogler og malet 
dem og lavet små nisser af fimoler til dekorationerne. Vi har også bagt 
julesmåkager, som skulle sælges til julemarkedet, men de blev lige lovlig 
krydrede, så vi spiste dem selv. Lørdagen før julemarkedet var vi så rundt 
med dekorationerne, og ulvene siger mange tak for den flotte modtagelse, 
de fik rundt omkring. 
Ulvenes sidste møde for i år er tirsdag d.7. dec. fra kl. 1730 - 1930. 
Vi ses efter juleferien tirsdag den 4. januar 2011 kl. 18 - 1930. 

Mange ulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
JULEMARKED 

  KFUM Spejderne i Herskind havde en rigtig god dag ved det årlige jule-
marked i Herskind Forsamlingshus. Mange glade spejdere og deres for-
ældre og bedsteforældre besøgte os i forsamlingshuset. 
  Der blev handlet godt i alle boderne, og i køkkenet måtte de hente nye 
forsyninger i Brugsen, da æbleskiverne gik som varmt brød. 
  Dagen før julemarkedet var spejderne sammen med forældre og ledere 
rundt med 120 juledekorationer til pensionisterne i den nordlige del af 
kommunen. De fleste steder blev spejderne modtaget med åbne arme. 
Næsten alle var glade for den lille julehilsen. 
  KFUM spejderne siger tak til alle, som støttede os med gevinster til tom-
bolaen samt på selve dagen. Det blev også til et pænt overskud på 5.000 kr. 
som går til spejderarbejdet på Trekanten. 

Hilsen ledere og grupperåd 
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UGEN I HERTHAS MEJERI 
En udviklende arbejdsplads for udviklingshæmmede  

Mandag morgen efter morgensang går vi til stalden, hvor 12 køer venter på 
at blive malket. Op til kostalden ligger mejeriet, 25 m2 med højt til loftet. 
Bente, Camilla, Britt og Per er i dag mejeriholdet. Ude i stalden er de ved 
at gøre klar til malkning. Vi klæder os alle om i rent hvidt tøj fra top til tå. 
Renlighed står over alt, når vi har med mælk at gøre. På med de hvide støv-
ler så er vi klar til mandagens opgaver. Flødecentrifugen med de 30 skåle 
skal samles og gøres klar, så mælken, der kommer gennem rør direkte fra 
stalden, bliver delt, piskefløden op i én spand og let-mælken op i den store 
tank. Ude i stalden renser de hele malkeanlægget igennem. Nu får vi be-
sked på at sætte et papfilter på hanen, som mælken kommer ud af, og sætter 
den op i centrifugen og den varme rå mælk kommer ind i mejeriet. 
  Det tid til at tappe gårdmælken fra i søndags. Den har været pasteuriseret 
til 63 grader og derefter nedkølet til 5 grader og klar til at fylde på de 1 l 
kartoner, vi sælger mælken i. Bente rengør doseringspumpen, der skal bru-
ges til at fylde præcis 1 l gårdmælk i hver karton. Slangen fra doserings-
pumpen kommes op i tanken og stilles på præcis en liter. Så kan de 75 l, 
der er i tanken flydes i 5 mælkekasser med 15 liter i hver. Britt sætter sam-
tidig etiketter med gårdmælk på og datomærke 7 dage frem fra dags dato. 
Vi skal huske de blå låg til gårdmælk. 
 Næste opgave er at tappe tykmælk og acido på flaske. Søndag morgen har 
Janus (vores bonde) lavet 40 l tykmælk klar. Han har kommet lidt kultur i 
og den er nu stiv efter at have stået ved alm. rumtemp. i 24 timer. Acidoen 
har fået en anden kultur og stået ved 23 grader i et varmeskab. 
  Vi løfter de store beholdere med tykmælk og acido frem til doseringspum-
pen. Etiketterne skal på flaskerne og datoen stilles 18 dage frem. Vi rører 
rundt i den stive mælkemasse så fløden, der ligger på toppen, bliver blandet 
godt. Nu skal 5-6 kasser fyldes med 15 flasker i hver. Alle etiketter skal 
vende samme vej og datoen på bagsiden. Britt og Bente arbejder sammen 
og skiftes til at ordne flasker eller fylde dem op. Hver gang vi har rørt ved 
noget og går hen til en anden opgave, skal vi lige vaske hænder. Det og me-
get mere har vi lært på et 3 dages hygiejnekursus, vi var til på Fyn. Ikke 
alle har gennemgået det, men det skal de til foråret. 
  Piskefløden, det er Camillas. Det er kun hende, der må sætte etiketter og 
dato på. Ingen andre, sådan har det altid været. Det har Camilla bestemt, 
og for at gøre det ekstra godt sætter hun altid 2 dato oven på hinanden, så 
kan man se, det er Camilla, der har gjort det. 
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Camilla datomærker 

  Efter det tager hun fat på næste 
opgave. 4 kasser til minimælk skal 
gøre klar til næste dag, det er også 
hendes arbejde. 
  I fredags blev der gjort klar til cre-
me fraiche. 10 l 38 % piskefløde 
tilsættes kultur og sættes i varme-
skab ved 23 grader. Den er nu helt 
stiv og klar til at blive blandet op 
med 10 l tykmælk for at blive til 
18% creme fraiche. Når den er 
pisket godt sammen, er den nu klar 
til at blive fyldt på ¼ l bæger, også 
her træder Camilla hjælpende til for 
at sætte etiketter og dato på. 

  Ind imellem skriver Per følgesedler til de 10 forskellige kunder, der hver 
uge har faste bestillinger. Der køres ud tirsdage og fredage. Kunderne sen-
der sms til mejeriets telefon, når de ønsker at ændre bestilling. Mælken 
sælges i Århus og omegn til helsekostforretningerne Ganefryd og Jordens 
Frugter, samt Brugsen i Herskind. Ellers er det mest institutioner og en en-
kelt torvehandler i Skanderborg, der køber. Resten sælges i Hertha lokalt. 
  De to store køleskabe er nu fyldt med kasser til de enkelte kunder og næ-
sten klar til tirsdag morgen. 

 
Travlhed i mejeriet 

  Der bliver nu råbt inde fra stal-
den, at de er færdige med at mal-
ke. Vi tager filteret af slangen og 
sætter den tilbage, så hele anlæg-
get igen kan vaskes igennem. Der 
er nu kommet ca. 8 liter fløde op i 
spanden, den hælder vi i ”fløde-
kogeren”, der sørger for at 
pasteuriserer fløden i løbet af den 
næste time. Flødes køles ned og 
stilles på køl til næste dag. 

  Den store pasteuriseringstank skal gøres ren efter gårdmælken, så den 
kan modtage de 70-100 l minimælk fra dagens malkning. Pasteuriserings- 
anlægget indstilles på 63 grader, omrører og isvand stilles også. 
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  Efter 3 timer er minimælken klar og står på 5 gr. køl til tirsdag morgen. 
  Nu er det tid til rengøring. Alt skal spules og skoldes. Man skal passe på, 
for vandet er omkring 80 grader varmt. Mejeriet indhylles i en damp, og 
brillerne dugger. Alt bliver desinficeret. Vi må gøre det godt nok, for hver 
gang sundhedsmyndighederne kommer, har vi fået en glad ”smiley ”. 
  Kl. er nu 1245. Alt er vasket af, gulvet er skrubbet. Mælkekasserne står 
klar i køleskabet og mælken til i morgen er ved at blive pasteuriseret. 
Mandagens arbejde i mejeriet er gjort. 

 
Josef tapper minimælk  

Tirsdag. 
  I dag er det kun Morten og Josef, der 
er her. De klarer det hele selv med en 
smule hjælp fra stalden. Minimælken 
skal på flasker, og fløden fra i går hæl-
des på de små ¼ l beholdere med røde 
låg. Men først laver Josef en piskeprø-
ve på fløden, som kontrol for, at den 
kan piskes til flødeskum. 
  Morten pakker minimælk og piske-
fløde i kasserne, så de er klar til at 
blive kørt ud til kunderne sammen 
med brødet fra bageriet. Den nye 
mælk kommer i pasteuriseringstan-
ken. Den skal nu laves til 0,5% 
yoghurt. Anlægget indstille nu på 78 
grader, og når temp., er faldet til 25 
grader tilsættes yoghurtkultur.  

   Derefter står den lunt og godt ved 43 grader, indtil den er bleven stiv 
onsdag morgen. Den nye fløde syrnes og sættes i varmeskab for siden at 
blive brugt til smør. 
  Morten og Josef hjælper med at sætte de 12-14 kasser ud i bilen, der nu 
tager på varetur til Århus og omegn med mælk og brød. Igen kontrolleres 
alle følgesedler. Også den dag slutter med en grundig rengøring. 
Onsdag  
Yoghurten er blevet stiv og klar til tapning. Bente og Britt deles om arbej-
det med påfyldning og etikettering. Den syrnede fløde fra dagen før, der 
bliver til smør på fredag, stilles koldt. Mælken kommer ind fra stalden for 
at blive separeret. Alle har deres faste arbejdsopgaver og ved, hvad de skal.     
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   Camilla tager sig igen af flødebeholderne og sætter etiketter på 4 kasser 
minimælk til i morgen. Når hun er færdig, gør hun klar til kaffe- og tepau-
sen kl.11. Den holder vi sammen med staldfolket. 

 
Bente ved seperering af fløde 

 Så sidder vi 8 -10 mennesker og får 
de sidste nye historier. Efter pausen 
skriver Per følgesedler til fredag og 
gør nogle af kasserne klar. Oppe i 
vores egen indkøbsforening sælges 
der meget af vores mælk. Hver dag 
skal der ordnes i køleskabene, nye 
varer stilles ind, datoer kontrolleres. 
Flere gange om ugen må vi tage 
prøver til side for at lave 
egenkontrol, for at se om mælken er 
ren og god. Alt, hvad vi gør, 
efterkontrolleres siden af 
sundhedsmyndighederne. 

Torsdag 
I dag er det så igen Josef og Morten, der har ansvaret i mejeriet. Janus stik-
ker ind imellem hovedet ind og ser til, at alt går godt. Piskefløden fra i går 
kontrol-piskes, inden den bliver pakket. Minimælken tappes og 5 kasser 
gårdmælk med etiketter gøres klar. Tanken rengøres og dagens useparere-
de mælk kommes i, pasteuriseres og er klar til gårdmælk i morgen. 
Igen skal hele mejeriet gøres rent, inden arbejdsdagen er slut. 
  
Fredag 
Kl.7 går Per ind i mejeriet for at lave smør. Den store stålkærne skoldes og 
jungerne med ca. 20 l syrnet fløde hældes i. Kærnen lukkes forsvarligt og 
drejer hurtigt rundt i ca.½ time til 3 kvarter, indtil at man gennem en lille 
rude kan se, at nu er fløden skilt. Så er kærnemælk og små smørkugler 
blandet rundt mellem hinanden. Nu tappes kærnemælken, og efter at blive 
siet direkte op i en spand er den klar til at komme på flaske. Jeg skal hilse  
od sige, at der findes ikke noget lækrere end kold kærnemælk direkte fra 
smørret og i en kvalitet, man ikke finder andre steder. Så er det sagt. Køb 
den, hvis I kan få fat i den. 
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  Smørret skylles for kærnemælk med koldt vand. Al væsken hældes fra og 
et par håndfulde salt tilsættes smørret. Nu skal smørret langsomt drejes 
rundt i kærnen og blive klasket, da så meget vand som muligt skal presses 
ud af smørret. Det er ikke altid lige nemt. Der er forskel på sommersmør 
og vintersmør, og når køerne får nyt foder, kan vi mærke det. Det at lave 
smør er et håndværk, der skal læres. 

 
Ole tapper gårdmælk 

  Kl.9 kommer Camilla, Bente og 
Ole for at hjælpe med fredagens 
opgaver. Gårdmælk skal på flasker 
og alle kasserne pakkes færdigt til 
kunderne. Mælken separeres. 
Fløden efter den er pasteuriseret og 
afkøles til 25 grader og tilsættes 
kultur, så den bliver til 
cremefraiche. Til sidst gør vi 
ekstra rent for at kunne pakke 
smør. Det er ugens højdepunkt for 
Camilla. 250 gram i en stålform, 
op på pergament papir, fint pakket. 
Etiketten og stemplet på. Nå vi er 
færdige, er vi godt fedtet ind, men 
så ligger der også 30-40 pakker af 
det fineste smør fra Danmarks 
mindste mejeri. 

     Et 100 % kvalitetsprodukt, biodynamisk dyrket i Demeter kvalitet, fra 
køer, der kun yder 10-15 l  om dagen og lavet af en stolt mejeribesætning. 
Inden vi går hjem, sluttes denne uges arbejde af med, at vi lige skal lave 3 
kasser minimælk klar, som Janus skal fylde lørdag. Så kommer søndagen, 
hvor han laver klar til tykmælk og acido til en ny næste uge. 

Per Clauson-Kaas 
 

Lørdags Café 
     Der er ikke lørdagscafé i januar, men igen d.5.febr.2011 kl.14-1630. 
  Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op.  
Bestil til antal i forvejen på 8695 1552 (Sonja Therkildsen) eller 8695 4527 (Helle Hansen). 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk 
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Julespil i Skivholme Kirke 
 

 
  Onsdag d.15.december kl.19 opfører Hertha julespil i Skivholme Kirke. 
Se yderligere omtale på ”kirkesiderne”.        Rita Lambrecht 

 

DR-kirken 
    DR har igen været i Skivholme Kirke for at optage nye udsendelser. 
Det er endnu ikke fastlagt, hvornår de udsendes, men 2.juledag er det fra 
”vores kirke”. Måske bliver det også nogle søndage først i det nye år.  
Hold selv øje med, hvornår udsendelserne er. Der bliver optaget flere 
udsendelser i januar, som også vil blive udsendt i januar kvartal 2011. 
    Der var 7 udsendelser fra Skivholme Kirke i oktober og november, og 
tidligere har der været over 20 udsendelser, så ”vores kirke” er efterhån-
den ved at være kendt. De tidligere udsendelser kan ses på internettet.  
  Se http://www.dr.dk/dr1/drkirken, hvor tidspunkt for de kommende også 
kan findes.           Hans Gravsholt 
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Hovedbrud for hele familien 
 1. Hvilken dato er der juletræsfest i Skivholme? 
 2. Hvor mange personer består redaktionen af? 
 3. Hvad er hjemmesideadressen på Herskindsigt? 
 4. Hvem blandt foreningerne har sølvbryllup d.5.marts 2011? 
 5. Hvilken dato er der generalforsamling i Herskind Forsamlingshus? 
 6. Hvem har skrevet lederen i dette nummer af Herskindsigt? 
 7. Hvornår holder skolen vinterferie? 
 8. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 3511 5566? 
 9. Har nogle af bæverne overnattet i shelteren på Trekanten? 
10.Efterlyser Brugsen bestyrelsesmedlemmer til generalf. d.24.marts? 
11.Hvem er instruktør for forældre/barn gymnastik? 
12.Hvor mange forestillinger bliver der til dilettant i 2011? 
13.Har HG&B fået nye bestyrelsesmedlemmer? 
14.Hvad er Maries Have? Privat have, forening, institution eller? 
15.Hvem er kasserer i Landsbyrådet? 
16.Har der været stormøder for/imod vindmøller og motorvej? 
17.Hvor mange er der i bestyrelsen i DN, Skanderborg Afd.? 
18.Hvem kan man opleve på Galten Bibliotek d.3.februar? 
19.Hvem laver indlæg fra Nordlyset? 
20.Hvem underholder d.16.jan. i Sognegården og kirken? 
  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.marts 2011.  
Indsendt af: 
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FREMAD FORSAMLINGSHUS 
Udlejning hos Lotte 86 95 44 42 

www.fremadforsamlingshus.dk 
 

 
 

 

 
 

Mortens El.service 
 

Glentevænget 6, Herskind 
 

Tlf. 2371 6571 og 3511 5566 

 

Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

Robin Faden Tømrerfirma 
Præstbrovej 17, Herskind 
8464 Galten 
Tlf. 86741435 
Mobil 31184141 
Mail: info@robinfaden.dk 
www.robinfaden.dk 
 
Alt tømrerarbejde udføres. Ring  
for gratis tilbud. 
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Placeringsforslag for vindmøller Forslag til vejføringer af Motorvej 

 
Vindmøllemøde i Herskind 2.nov. Motorvejsmøde i Skivholme 30.11.  

 
Quindeaften i Herskind F-hus 1.okt. Høstfest i Skivholme 2.okt. 

  
 


