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33. årgang nr. 127        Sept. 2010 

 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 
 

1 meter øl nydes ved HB´s sommerfest



 

 2

Leder  Til bladets læsere: 
  Jeg indrømmer det blankt: Jeg er fan af Herskindsigt og også af den ansvarlige chef-
redaktør!! Så min indfaldsvinkel til det næste nummer af Herskindsigt er altid med en 
positiv indgang – også denne gang, hvor jeg har glædet mig til at læse om, hvad der 
sker i vores lokalområde – herunder om anlæg af en ny motorvej i min baghave ! 
  Hvis du spørger mig, så skal du læse alle artiklerne i bladet. De er relevante som be-
boer i Skivholme sogn, men ”orker” du ikke det, skal du i hvert fald læse om Brugsen  
i Herskind. Rygterne sagde, at den var lige ved at gå konkurs – så det er glædeligt at 
læse artiklen og læse, at økonomien er sund, og at fremtiden ser ”fornuftig” ud. 
  Jeg har en fortid i den finansielle sektor. Et af rådene var altid, at du skal vise dine 
kunder, at de er genkendt og godkendt! Det kan man gøre ved at give kunderne et vink, 
et lille nik, et høfligt god dag og allerbedst kombineret med et smil. Hvis personalet i 
Brugsen begynder på det, vil det medføre, at det vil skæppe i kassen, fordi jeg så kan ” 
lide at handle ind der ” og bruge det nye røde medlemskort. 
  Jeg er med i udvalget vedr. skolemad: Fra Herthas jord til skolens bord ! og synes, det 
er utroligt spændende – så den artikel er du også nødsaget til at læse.  
  Jeg håber, det lykkes for Landsbyrådet at forhindre, at Herskind-beboerne skal 
generes af støj fra vingerne fra nogle vindmøller! 
   Følgende må kun læses af Landsbyrådet: 
Jeg har læst det nye nummer igennem nogle gange for at finde, hvor omtalen er af de 
nye planer med at placere en motorvej gennem Skivholme skov gennem en fredet eng, 
videre gennem den nordligste del af Skivholme og gennem det kønne kuperede terræn 
mod Borum Eshøj! Jeg har ikke fundet noget i bladet – men min hørelse er ikke, hvad 
den har været og mit syn følger åbenbart samme tendens. Derimod har jeg læst noget 
om en cykelsti, der blev ændret til en motorvej i Skivholme ! 
  Nå, spøgefulde bemærkninger må være slut nu, og i stedet skal vi have arbejdstøjet 
på. Jeg håber, at Landsbyrådet er af den opfattelse, at motorvejen ikke skal anlægges i 
Skivholme sogn. Derfor foreslår jeg, at Landsbyrådet nedsætter et udvalg – gerne med 
Mogens Grejsen som formand og suppleret med Hans Gravsholt og os fra Skivholme.  
  Flere gisninger går på, at det da ikke kan være alvor med en placering syd for Viborg-
vej, men vi skal passe på, at det ikke bliver en sovepude. Der skal først gennemføres en 
VVM undersøgelse, men vi skal forberede os nu på vores argumenter om, hvorfor 
motorvejen ikke skal anlægges i Skivholme sogn – det er vores natur for smuk til ! 
  Hvis disse linjer alligevel bliver læst af andre end Landsbyrådet, så overvej om du 
også skal være med i udvalget, og hvis det er tilfældet, så giv et ring på 2447 4979 NU. 
Vi skal gerne have nedsat et slagkraftigt udvalg med de nødvendige kompetencer, så vi 
bliver rustet i debatten med Vejdirektoratet. 
  Hvis min leder handler mere om de ting, der IKKE står i bladet, end de ting der er 
omtalt i bladet – ja så må jeg give dig ret, men det har været tilsigtet. 

God kamp. Gunnar Hansen, Ladingvej 31. Skivholme. 
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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 december måned 2010.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Sept. 2010   
  4 - 8 Landsbyrådet  
  9  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 10  Herskindskolen  
 11  Nordlyset (Børnehaven)  
 12-15 Herskind Brugsforening 
 16-18 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 19  Herskind Forsamlingshus 
 20-21 Skivholme Forsamlingshus 
  22   Herskind Dilettanter 
  23-26 Aktivitetskalender 
 27-35 Herskind Boldklub  
 36-37 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 38-40 KFUM-spejderne 
 41-45 Hertha Levefællesskab 
 46-48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud i juni 2010: Anna Brandt, Fuglevænget 32  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest den 1.dec.2010.   
Forsiden viser en situation fra HB´s sommerfest. Se flere på bagsiden.   
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven) Helle Pernille Hansen 2536 3396 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Christina Ladefoged 2926 7751 
Herskind Forsamlingshus Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Gunnar Hansen 2447 4979 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
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 
   Hundefritløbsområde. Der arbejdes med en planer om opførelsen af et frit-
løbsområde for hunde i lokalområdet. I den forbindelse har der været uddelt en 
hundefritløbsfolder og været samtaler med hundeejere i Herskind.  På et møde 
den 1. juli på Herskindskolen deltog 12 hundeejere, som alle gav udtryk for 
interessen i at være med til at etablere en hundefritløbsområde i Herskind.  
   Begrebet hundefritløbsområde blev besluttet, da det er ikke en skideplads, 
men en plads hvor hundeejere med deres hunde kan mødes i socialt samvær og 
slippe deres hund løs i fritløbsområdet, hvis de er under kontrol. Det afklares 
netop nu med lokale lodsejere, om området kan etableres på deres jord.   
  Fleksibilitet og selvjustits er nøgleord omkring etablering af hundefritløbs-
området, og det opfordres der til fra Landsbyrådets side.  
   Brugsens fremtidsudsigter. Landsbyrådet har d. 30.aug. afholdt møde sam-
men med Brugsens bestyrelse til en snak om Brugsens fremtidsudsigter. 
   Det er ikke nogen hemmelighed, at konkurrencen blandt indkøbsstederne i 
lokalområdet er blevet intensiveret over den seneste tid. Det kan være i bekym-
ring for fremtiden, om vores fælles brugs kan opretholde sin omsætning.  
   Da Brugsen er vigtig for os alle, som det nære sted at kunne foretage vores 
indkøb, skal vi alle have en dialog om, hvad der skal til, for at vores Brugs i 
fremtiden overlever. Landsbyrådet og Brugsen overvejer sammen, hvilke tiltag 
der kan etableres, for nemmere at kunne markedsføre tilbud via e-mail og SMS. 
   Derudover iværksætter Brugsen tiltag, som øger salget pr. kunde. Der disku-
teres også en spørgeskema-undersøgelse for at blive klogere på de specifikke 
årsager til, at kunderne svigter, og hvad der kan gøres bedre. 
Sporet ved Skovby Rensningsanlæg. Der er fortsat problemer med at få ac-
cept fra et par lodsejere ved rensningsanlægget, og der overvejes derfor en alter-
nativ løsning med adgang fra Schødtsmindevej. Herved bliver sporet ca.1½ km 
længere. P-pladsen ved rensningsanlægget ligger så ikke lige for at anvende. 
Der arbejdes stadig for at få lodsejernes tilladelse til de 50 m, det drejer sig om. 



 

 5

Landsbyrådet 
  Folkebiblioteket på Herskindskolen er nu lukket, men det bliver muligt at få 
en aftale med lokal selvbetjening med afhentning af bøger på Galten Bibliotek. 
Skoleleder Kim Sørensen har spurgt, om Landsbyrådet kan gøre en indsats her. 
Landsbyrådet v. Hans Gravsholt undersøger sagen. 
 

   Skolemadsprojekt. Landsbyrådet arbejder ihærdigt videre sammen med 
børnehaven, Hertha og Herskindskolen omkring madprojektet. Fokus er i øje-
blikket er på søgning af flere midler i Landdistriktspuljen og Region-Midt.  
  Børnehaven forventer at få bevilget 200.000 kr. til oprettelse af et produktions-
køkken, som kan give de nødvendige faciliteter. Men der skal mange midler til 
for at visionen kan føres helt ud i livet.  
 

   ”Alle børn cykler i skole”. Herskindskolen deltager i kampagnen ”Alle børn 
cykler i skole” fra mandag den 6.-17.sept. og Skivholme cykelstigruppe samt 
Landsbyrådet vil gerne støtte op omkring dette arrangement. For at markere 
startskuddet på kampagnen cyklede vi sammen fra Skivholme Forsamlingshus   
til Herskindskolen mandag d.6. sept. kl.8. Som opvarmning til cykelturen serve-
redes der gratis morgenmad til alle i Skivholme Forsamlingshus kl.715-755.   
Kl.8 var der afgang fra forsamlingshuset.   Ved skolen sluttede arrangementet. 

  
 
Indsigelser mod vindmøller. Den 15.sept. slutter indsigelsesfristen mod de to 
130 meter høje vindmøller, der er planlagt til at blive opsat mellem Hørslev og 
Herskind. Landsbyrådet vælger at lave en indsigelse mod etableringen til Århus 
Kommune. Skanderborg Kommune har tillige anket placeringen, som er sat tæt 
ved skel imellem de 2 kommuner. Landsbyrådets indsigelser går på den støjfor-
urening, som netop denne type høje vindmøller skaber, samt risiko for vildt og 
specielt fugleliv, i det område, som der netop er gjort en hel masse for at reeta-
blere naturmæssigt. Landsbyrådet anker ikke, at vedvarende energi er fornuftig 
løsning. Mere at etableringen sker uden hensyn til de omgivelser, de ligger i. 

Bestyrelsen for Landsbyrådet Herskind-Skivholme  . 



 

 6

Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
Landsbysamvirket har fået bevilget støtte fra Indenrigsministeriet til projektet: 
Videreudvikling af Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Derfor har 
bestyrelsen besluttet at afholde 7 møder rundt i kommunen for at få involveret 
lokalsamfundene i arbejdet, og for at disse får bedre kendskab til bl.a. projektet. 
De 7 møder vil blive afholdt i følgende lokalcenterbyer: 
1:   9.sept. i Låsby.  Her er landsbyerne  Tulstrup, Tørring, Javngyde og Alling 
2: 16.sept. i Voerladegård.      ”  Dørup 
3: 30.sept. i Herskind *)    ” Sjelle, Skjørring og Skivholme 
4:   7.okt.  i Virring/Hylke.     ”  Hvolbæk, Vitved, Blegind, Fruering, Gjesing 
5: 14.okt.  i Gl. Rye                ” Glarbo, Boes, Bjestrup, Svejstrup, Alken, Forlev, Firgårde, Illerup  
6: 28.okt.  i Stjær.                   ”  Veng, Nr. Vissing, Søballe, Hårby, Mesing, Jeksen og Adslev,  
 Storring, Dørup og Høver 
7:   4.nov. i Tebstrup              ” Tåning, Riis og Ejer  
Formålet med møderne er:  
• at skabe netværk mellem lokalcenterbyen og deres ’opland’ 
• at skabe kendskab til Landsbysamvirket ude i lokalcenterbyen og landsbyerne 
• at skabe netværk mellem lokalcenterbyen, landsbyerne og Landsbysamvirket 
• at få en dialog i gang med den største af Landsbysamvirkets interessentgrupper 
• at få skabt ’liv’ uden for de store byer i Skanderborg Kommune 
Punkter på møderne er bl.a.: 
Orientering om projektet og om mikrovirksomheder. 
Præsentation af lokalcenterbyen og landsbyerne omkring det 
Kommuneplanen og de 4 rapporter, der er udarbejdet om landsbyerne 
Landsbypuljen. Hvad er betingelserne, og hvad er der givet tilskud til 
Spor i Landskabet, Grønne Partnerskaber og trafikale problemstillinger 
Modtagelse af tilflyttere og landsbyernes fællesfaciliteter 
 

Som det fremgår, vil der blive berørt mange emner. Fra lokalcenterbyerne for-
ventes der deltagelse af centrale nøglepersoner, og fra landsbyerne bestyrelses-
medlemmer fra beboerforeninger m.m. Desuden vil der være mindst én repræ-
sentant fra kommunen og flere bestyrelsesmedlemmer fra Landsbysamvirket. 
Læs mere på www.landsbysamvirket.dk. Vælg her ”Bestyrelse” og se referater 
af bestyrelsesmøderne. Se også ”Landsbyerne” hvor der er et kort over 
kommunen. Herfra kan man vælge en landsby og få flere oplysninger. 

Hans Gravsholt 

*) Mødet afholdes i Herskind Forsamlingshus 
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Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen er fortsat interesseret i informationer. Billeder og/eller 
interessante oplysninger om området er meget velkomne. Billeder behøver ikke 
at blive foræret væk. De vil blive scannet ind og derefter tilbageleveret, hvis 
man ønsker det. Gruppen samles få gange om året, og næste gang er onsdag d. 
13.okt.kl.19 på Herskindskolen. Alle er velkomne.  
   Gruppen er en slags filial af Galten Lokalarkiv. Her er betjeningstiderne man-
dag kl.19-20 og torsdag kl.16-18. Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider 
komme i Lokalarkivets forrum ved at låne nøgle af bibliotekspersonalet.  

 Hans Gravsholt  

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
  Herskind Bibliotek (læs Folkebibliotek) er, som det også har kunnet læses i 
dagspressen, blevet ramt af Skanderborg Kommunes sparekniv. Derfor er der 
ikke mere åbent onsdag eftermiddag. Bestilling af bøger kan foretages over 
internettet. Der vil blive afholdt et kort kursus i dette på Herskindskolen d.14. 
okt.kl.14-15, og der påtænkes at etablere en leverings- og afhentningsordning, 
så der et par gange om ugen bringes bøger til og fra Galten Bibliotek. Nærmere 
om dette når det er blevet afklaret. 

Venlig hilsen Kim Sørensen og Hans Gravsholt 
 

Lektie-Café 
Lektiecaféen er igen startet. Det er som i forrige skoleår hver tirsdag kl.1330-15. 
Vi er interesseret i hjælpere. 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 til ældre med undervisning i brug af edb. 
Det foregår i edb-lokalet på Herskindskolen, og alle er velkommen. Det er hver 
onsdag kl.15-17. Det kræver ingen forkundskaber. Naturligvis vil det være en 
fordel med kendskab til mus og tastatur. Der holdes frikvarter, hvor der nydes 
kaffe/the og småkager, som deltagerne på skift har med. Start d.15.sept. 
   Deltagerne bestemmer selv, hvad der skal undervises i. Brug af internet, samt 
tekst- og billedbehandling er det, der er mest interesse for. Der udleveres papir 
på opgaver/løsninger vedr. edb. Materialer er gratis. 

Hans Gravsholt 
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Spor i landskabet ved Herskind 
    Den 13.juni deltog ”Sporet ved Herskind” i det landsdækkende arrangement 
”Sporenes Dag”, og man var heldige med at undgå regnvejr. Da der havde været 
en fin presseomtale af det, var der mødt ca.28 personer for at høre om Hertha, 
mergelgraven, det gamle og det nye spor samt se Hertha Levefællesskab og 
derefter gå en tur på (det gamle) spor. 
  Hans Gravsholt bød velkommen på vegne af Landsbyrådet og Skanderborg 
Afd. af Danmarks Naturfredningsforening. Han fortalte om tilblivelsen af sporet 
for godt 10 år siden og om udstillingen, hvor der var mange pjecer og foldere 
m.m. om sporene i omegnen, Hertha, Mergelgraven, naturen og DN. 
  Per Clauson-Kaas fortalte om Hertha Levefællesskab, der nu er 14 år gl., og 
hvor der nu bor 135 personer – heraf 20 udviklingshæmmede. Han fortalte også 
om de mange fugle, der nu kan ses og høres i ådalen og uddelte 4 sider fra 
lokalbladet Herskindsigt om fuglelivet i ådalen. 
  Hertha Levefællesskab er altid positive for besøg. Det blev fremhævet, at man 
altid var velkommen til at gå en tur gennem området i forbindelse med en tur ad 
sporet. Desuden er der den første lørdag i næsten alle måneder ”Lørdagscafé”. 
Her vil der bl.a. være underholdning og rundvisning. 
  Derefter gik turen rundt i Hertha, hvor man bl.a. så og hørte om gartneriet, 
landbruget, kostalden med mejeri, bageriet og så de mange forskellige 
bygninger, der er i området. 
  Efter dette gik turen ned til mergelgraven, hvor der naturligvis blev fortalt om 
arbejdet i 1930´erne, hvor der blev leveret mergel til arealer nord for Hammel 
og vest for Låsby. Derefter gik turen til en lille lund ved Engvej, der på et 
ca.200 år gl. kort var kaldt  ”Skovfogdens Hauge” – antagelig fordi der på 
stedet har været et skovfogedhus under Frijsenborg.  
  Ved Engvej gik man lidt mod øst for at se den nyetablerede sø, hvor det nu er 
et rigt fugleliv. Desuden blev der orienteret om genopretningen af Lyngbygård 
Å samt om planerne for etablering af et fugletårn og en P-plads, så man kunne 
nyde fuglelivet i ådalen. Nu er vandstanden steget en del, og det forventes, at 
engarealerne, når der er mere grøde i åen, vil være oversvømmet en del af året. 
Deltagerne kunne grundet regn de seneste dage dog ikke gå tørskoet ned til åen, 
der efter genslyngningen var kommet meget nærmere til Engvej. 
  Herefter gik man mod nord ad Engvej og derefter videre mod vest over til 
Præstbrovej. Halvvejs på denne rute kom man forbi én – af den nye ejer af 
arealet - nyanlagt sø. Da han hedder Kristian, har nogle derfor valgt at kalde 
søen for ”Kristians-sø”.  
  Ved Præstbrovej blev der fortalt om planerne for et nyt spor vest for Præst-
broen og Skovby Rensningsanlæg og om frilægning af store dele af Herskind-
grøften for nogle år siden. Efter frilægningen og etablering af flere slyngninger 
har den fået ændret navnet til Herskind Bæk. Herefter gik turen op gennem 
slugten, som nu afgræsses af Herthas ungkreaturer, til Herskind by og videre  
ad Vibevænget til Hertha. Alt i alt et vellykket arrangement.   Hans Gravsholt  
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Skanderborg afdeling      
 

Efterårsture: 
  Lørdag d. 18. sept. kl. 13-16: Svampetur i Dørup Skov syd for Mossø.  
Start: P-plads ved Dørup  gl. hestestald. Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab 
med både nåle- og løvskovens svampe. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, let-
genkendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv. Husk eftermiddagskaffen. 
Turleder og yderligere info: Hanne Borre, medlem af bestyrelsen for Skanderborg Afd. 
Tlf. 7578 2454. Mail: hb@postkasse.net  
  Lørdag d.25.sept.kl.8: Bustur til Danmarks Naturfonds gods Skovsgård på Lan-
geland. Hjemkomst ca.kl.21. Mødested: Skanderborg station kl.9. Kun for DN-med-
lemmer. På turen vil der blive mulighed for at se Skovsgårds hovedbygning, udstilling 
og museum. Vi får en længere rundvisning i landbruget og landskabet på Skovsgårds 
jorde. Vi vil se og nyde resultatet af de forskellige måder drift og naturgenopretning 
påvirker landskabet. Vi regner med at finde et sted at holde spisepause (selvbetaling af 
måltid) på hjemvejen. Besked om det vil ske direkte til de tilmeldte. Arrangør: DN, 
Skanderborg Afd. Pris: Usikker endnu, men højst 100 kr.  
  Tilmelding inden 16.sept. til Hans Gravsholt, mail: hagra@gefiberpost.dk - eller tlf. 
8695 4155. Turleder og yderligere oplysninger: Olaf Møller, Ry. Tlf. 8689 8789 og 
mail: olaf.moeller@mail.dk. Se også www.dn.dk/skanderborg 
  Lørdag d. 2. okt. kl. 13: Svampetur i Kolskoven. Start på P-plads ved Kollens 
Mølle ca.1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej 500 m mod øst ad Kollens Mølle-
vej. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, letgenkendelige svampe. Medbring gerne 
kurv og kniv. Turen, der varer ca.3 timer, slutter med en svampeudstilling, hvor de 
fundne svampe gennemgås. Husk eftermiddagskaffe og påklædning efter vejret.  
Turleder og yderligere info: Peter Lange, formand for DOF Østjylland. Tlf. 8695 0341 
og Hans Gravsholt, medlem af bestyrelsen for Skanderborg Afd. Tlf. 8695 4155. Mail: 
hagra@gefiberpost.dk  
  Lørdag d. 27. nov. kl. 13: Juletur i Kolskoven. Start på P-plads ved Kollens Mølle. 
Børnevenligt arrangement. Vi samler ting fra naturen til julepynt og dekorationer. 
Turen varer ca.3 timer og slutter med en orientering om møllens historie. Medbring 
kaffe/the og påklædning efter vejret. Turleder og yderligere info: Gerda Laursen tlf. 
8694 3870, mail: natur@laursen.mail.dk og Aksel Bang tlf. 8692 2133 og mail: 
aksel@bang.mail,dk. 
Årsmøde afholdes onsdag d.10.nov. kl.1930 i Kirkecentret, Skanderborg. 
Skovrider Niels Juhl Bundgaard fortæller om statens skovpolitik, hvordan 
skoven gøres mere spændende at færdes i, om naturgenopretningsprojekter og 
andre naturforbedrende projekter.                Hans Gravsholt
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

     Herskindskolen har sagt velkommen til Kirsten Adler, som er læreruddannet. 
Kirsten har 4.a til engelsk, 5.a til historie og 5.b til idræt samt kristendom. 
Ved siden af lærerjobbet er Kirsten professionel fotograf.  
    Vi har sagt farvel til Kirsten Simonsen, som har været ansat på Herskindskolen i 15 
år. Kirsten har været tosprogslærer i samarbejde med sprogcenteret på Gyvelhøjskolen. 
På Herskindskolen har Kirsten bl.a. undervist i specialcentret og i matematik samt 
arbejdet på skolebiblioteket. Kirsten har været skolens kontakt til Landsbyrådet og 
senest har hun været ansat på Herskind Folkebibliotek. 
    Kirsten har valgt at gå på pension, og vi ønsker hende al mulig held og lykke, og 
siger stort tak for de mange gode år på Herskindskolen. 
 

Renovering af toiletter 
  Kommunen har bevilliget et større beløb til renovering af alle toiletter på Herskind-
skolen. Pengene er afsat til nye toiletter og armaturer samt rengøringsvenlige gulve. 
Vi ser frem til nogle flotte og indbydende toiletter. Når vi kender planen mere detal-
jeret, vil I få yderligere besked. 
 

Høringssvar 
   Kommunen har sendt budget 2011 til høring. Skolens MED-udvalg (Medindflydelse 
og medbestemmelse) og skolebestyrelsen har afgivet høringssvar, som også kan ses på 
skolens hjemmeside. Budgetforslaget indeholder nedskæringer generelt på alle konti.  
Derudover foreslås, at vi fjerner pædagogers deltagelse i indskolingen. Sidste år var det 
8 lektioner pr. klasse, i år er det 5 lektioner, og næste år skulle det så blive nul. Dette 
vil betyde, at der ikke vil være to voksne i disse timer, hvilket vil belaste skolens 
øvrige to-lærertimer. 
    Skanderborg Kommune foreslår børnehaven Nordlyset lagt ind under Herskindsko-
len. For at dette kan blive en realitet, skal begge bestyrelser være positive, hvilket også 
fremgår af høringssvarene. Desuden foreslås Klubben fjernet for 5. + 6. kl., og i stedet 
kan skolebestyrelsen beslutte, at hvis forældrene vil stå for alle udgifter, så kan skolen 
fortsat give et tilbud om Klub for 5. + 6. kl. Et andet forslag er reducering i tildelingen 
til SFO samtidig med, at taksterne skal stige. 
   Det er klart, at vi har været skeptiske overfor konsekvenserne af de bebudede bespa-
relser, men nu må vi vente og se udfaldet til d.13.okt., hvor budgettet bliver 2. 
behandlet. 

Mvh Kim Sørensen, Skoleleder Herskindskolen.  
Tlf 87546828. E-mail kim.soerensen@skanderborg.dk  

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  Sommeren i Nordlyset har som altid budt på en masse gode oplevelser, bl.a. 
med gåture til dejlige steder i lokalområdet, vandkamp på legepladsen, race på 
cykler og hygge i sandkassen. I løbet af sommeren er antallet af børn i børne-
haven faldet kraftigt, pga. skolestart for de største børn. Det mindre antal børn 
har givet en del mere luft i huset, hvilket også har været tiltrængt, da Nordlyset 
sidst på foråret var ved at være fyldt til bristepunktet. 
Sommerferie 
Børnehaven Nordlyset har i år holdt sommerferielukket i 2 uger. For de børn, 
som havde behov for pasning, var der pasning med en voksen fra Nordlyset i 
nye omgivelser og med nye legekammerater på Gyvelhøj i Galten. Her blev 
børn fra de øvrige børnehaver i gl. Galten Kommune også tilbudt pasning.  
Ferieoplevelser  
Efter børnenes fantastiske sommerferier har Nordlyset været fyldt af gensyns-
glæde og glade fortællinger om ferieoplevelser. I forbindelse med ferie i ind- og 
udland har børnene sendt feriehilsner til børnehaven via postkost eller feriebil-
leder. Til samlingerne i børnehaven har det efter ferierne derfor budt på oplæs-
ninger af postkort og visning af billeder samt fortællinger om ferieoplevelser. 
Ombytning af lokaler 
Da børnene fra Planeten og Lynet kom tilbage til deres børnehave efter sommer-
ferien, skulle de vænne sig til nye omgivelser. De to grupper havde nemlig byt-
tet lokaler, da det bedre passer til gruppernes fremtidige behov. Imens børn og 
voksne fra Planeten og Lynet skulle vænne sig til de nye forhold efter ferien, 
vendte Stjernebørnene tilbage til de kendte rammer. De fleste børn fra Planeten 
og Lynet er dog faldet til i de nye rammer og fundet værdierne i de nye lokaler. 
Bedsteforældredage 
I et par dage i august blev gennemsnitsalderen i Nordlyset en smule højere end 
normalt. Det var nemlig de årlige bedsteforældredage. Børnene viste stolt deres 
børnehave frem, og efterfølgende kunne bedsteforældre og børnene sammen 
hygge med hjemmebagte boller i køkkenet eller med snobrød i bålhytten. Lige-
ledes kunne der males, laves perlekæde, spilles spil og meget mere. En stor 
oplevelse både for børnene og bedsteforældrene.  
Børnehaveintra 
Startskuddet til Børnehaveintra for Nordlyset lyder snart. I løbet af efteråret vil 
der komme information og personligt log-in til de enkelte familier. Alle glæder 
sig meget til, at systemet er oppe at køre, og der er store forventninger til det. 
  Startskuddet til efteråret lyder også snart med flyverdragter, gyldne blade og 
vind i håret. Selvom vi voksne ikke er glade for, at sommeren går på held, vil 
efteråret bringe nye lege og oplevelser til glæde for de kære børn.  

Mange hilsner fra Nordlyset. På vegne af bestyrelsen Helle Pernille Hansen     
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 

  
Flotte regnskabstal 
   Jeg vil indlede dette indlæg med et par ord om den økonomiske situation i 
vores Brugs. Regnskabstallene for 1.halvår af 2010 viser, at dækningsbidraget 
(salgsindtægter minus udgifter til løn og øvrige omkostninger) er omkring 
160.000 kr. bedre end i 2009. Det synes vi er flot - rigtig flot endda. 
   De væsentligste årsager til det gode halvårsresultat er, at der er skåret ned i 
omkostningerne. Vi besluttede ved årets start, at der skulle spares lønomkost-
ninger i 2010 – og det er sket. Her må vi give et par velfortjente skulderklap til 
uddeleren, som har formået at effektivisere arbejdet gennem skrappe arbejds-
planer og gode arbejdsrutiner. Vi har samtidig også realiseret et fald i de øvrige 
omkostninger – på trods af tøbrudsskaden i februar.  
   Jeg håber, at jeg hermed har aflivet de mærkelige rygter, der går om, at det 
ikke går så godt i Brugsen, og at den måske må lukke.  
Det går HAMMERGODT og økonomien er i orden. 
   På den anden side står så, at omsætningen i butikken er faldet med omkring 
250.000 kr. i forhold til sidste år. En væsentlig forklaring på det er, at flere 
kommunale institutioner har opsagt den faste ugentlige levering fra Brugsen. 
De skal følge de kommunale indkøbsregler og det rammer så Brugsen i dette 
tilfælde. Salget til institutionerne har vi prioriteret de seneste år, og det har givet 
en god fast omsætning i butikken, men vi har hele tiden været klar over, at det 
nok ville få ende.  
   Det er selvfølgelig ikke en holdbar udvikling med faldende omsætning. Vi har 
netop på initiativ fra Landsbyrådet haft en god temaaften om 
fremtidsmulighederne for Brugsen, hvor omdrejningspunktet var: Hvordan kan 
vi få flere til at handle lidt mere i Brugsen? Der kom flere gode ideer på bordet, 
som vi vil arbejde videre med i den kommende tid. 
   Et indsatsområde, som vi ikke er lykkedes helt med, er at få kassationerne 
bragt ned. Der arbejdes hårdt på dette, og de områder, hvor der er kasseret mest 
er under nøje overvågning. Det har så desværre betydet, at der nogle gange er 
tomme hylder, f.eks. mælk. Det må helst ikke ske, for når vi vil købe noget, så 
skal det jo være i butikken.  
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Herskind Brugsforening 
Nye udfordringer 
   Økonomien er i orden, og det er en god ballast mod de udfordringer, som vi 
står overfor i den kommende tid. I løbet af efteråret åbner en ny butik i Skovby, 
og fra næste år lempes lukkeloven betragteligt.  
   Vi forventer, at Rema 1000 i Skovby vil betyde et yderligere fald i vores om-
sætning i en periode. Vi er jo alle nysgerrige og skal se giraffen. Men vi tror 
også, at mange fortsat vil lægge vægt på at handle lokalt, for hvad er en by uden 
en butik. Og sagens kerne er jo, at så længe vi lokale bruger vores Brugs, så har 
vi grundlaget for en god butik. Det betyder jo ikke, at man ikke også kan handle 
andre steder end i Brugsen. Men det skulle gerne være sådan, at det er rart at 
komme i Brugsen, så man kan lide at handle der og gerne kommer igen, 
 
Bestyrelsen mangler nye medlemmer 
   Allerede nu ved vi, at 3 medlemmer ønsker at stoppe arbejdet i bestyrelsen til 
foråret af forskellige private grunde. Selv har jeg været med i 10 år og synes, at 
andre må tage over. Jeg håber, at en eller flere læsere – måske lige dig selv – 
kunne tænke sig at tage udfordringen op. Tænk over det – Brugsen har brug for 
en god bestyrelse.  
   Vi holder møde ca. 6-8 gange om året, møderne tager ca. 2 timer. Herudover 
deles vi om arbejdet ved de forskellige arrangementer til f.eks. jul og fastelavn 
og forårsfest. Det er således ikke vældig tidskrævende at være med i Brugsens 
bestyrelse. Til gengæld er det interessant, og der sker hele tiden noget nyt, som 
man skal forholde sig til. 
   Der er et rigtigt godt bagland i FDB og Coop, som tilbyder forskellige kurser, 
hvor man bliver klædt godt på til bestyrelsesarbejdet. Det er frivilligt, om man 
vil deltage i disse kurser, men det kan godt anbefales.  
Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig eller andre af bestyrelsens 
medlemmer og få mere at vide om arbejdet.  
 
CoopPlus 
   Mange af Brugsens medlemmer har fået tilsendt det nye røde medlemskort, 
som giver adgang til CoopPlus-ordningen, hvor man kan optjene bonuspoint 
ved indkøb i Dagli’Brugsen, Super-Brugsen og Kvickly. Inden udgangen af året 
vil alle medlemmer have modtaget det nye medlemskort. Uanset om man øn-
sker at være med i CoopPlus eller ej, så skal man gemme det nye røde med-
lemskort. Det gamle grå medlemskort er ikke gyldigt efter 1/1 2011.  
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Herskind Brugsforening 
   CoopPlus fungerer som en slags dividende. Medlemskortet scannes ved køb, 
og der optjenes point, når indkøbet i en kalendermåned overstiger 500 kr. Point-
ene sættes ind på en konto og kan bruges til varekøb. Husk at det nye røde kort 
skal aktiveres i Brugsen, før det virker, så tag kortet med i Brugsen straks du får 
det. 
    En forudsætning for at kunne være med i CoopPlus-ordningen er, at man er 
medlem af FDB. Er du ikke allerede medlem, så henvend dig i Brugsen. Ved 
oprettelse af medlemskab indbetales en andelskapital på 200 kr. kontant ved 
kassen. Til gengæld får du udover medlemskabet også en flot indmeldelsesgave 
og bonuspoint til Pluskontoen. Desuden tilbagebetales andelskapitalen ved evt. 
udmeldelse af Brugsen.  
   Er du medlem af en anden butik end Herskind Brugs, så få det ændret ved at 
henvende dig i butikken eller gør det selv på FDB’s hjemmeside. Det koster 
ikke noget, men giver dig ret til at få de lokale medlemsfordele, som vi giver i 
vores butik.  
 
10% uger – nyt 
   En af vores lokale medlemsfordele er at vi i nogle uger tilbyder vores 
medlemmer at få 10% rabat på et indkøb. Rabatten gælder alle varer - også 
varer, der i forvejen er på tilbud. Gælder dog ikke kioskvarer som tobak, 
medicin, tips og lotto. 
   Vi har længe talt om at ændre proceduren for vores medlemsbreve. Vi har 
hidtil udsendt 3-4 medlemsbreve om året. Det er en ret bekostelig ting, dels 
koster selve trykningen af brevet, dels er der mange breve, som vi sender ud 
med postvæsenet.  
   Vi kan se, at mange ikke udnytter rabatten, og vi er derfor også i tvivl om 
nytteværdien af det ret store arbejde med at pakke, adressere og omdele breve-
ne. Vi vil fortsætte med 10% ugerne og gøre rabatten mere synlig i butikken.  
Vi har derfor nu besluttet følgende fremgangsmåde: 
 

I ugen op til rabatugen: 
1. 10% rabat ugen annonceres på store skilte ved vejen, ved tanken og i butikken  
2. Opslag på hjemmesiden i ugen op til rabatugen  
3. Vi sender mail til alle, der er med på Brugsens mailliste  
4. Butiksarrangementer annonceres i butik, på hjemmeside og evt. andre relevante 

steder 
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Herskind Brugsforenig 
Rabatugen: 
5. Ekstra gode tilbud annonceres ved opslag i butikken 
6. Rabatten udløses ved at vise sit medlemskort ved kassen. Personalet kontrollerer 

medlemsnummer til medlemslisten og rabatbeløbet noteres. Der kan kun gives 
rabat én gang pr. medlemsnummer.  

 
       Er du tilmeldt tilbudsmail fra Brugsen, ellers tilmeld dig via linket på 
www.herskindbrugs.dk eller send en mail direkte til brugsen@herskindbrugs.dk  
På den måde får vi din korrekte mailadresse. Desværre er det nogle gange svært 
at læse blokbogstaver! 
 
Mælkeprodukter fra Hertha 
    Her i sommerperioden har Hertha ikke kunnet levere mælk, men det er 
heldigvis i gang igen. Så nu kan vi igen levere friske biodynamiske mælke-
produkter – det smager bare godt. 
 
    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: 
Formand:  Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind, 86954057 
Næstformand: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind, 31356603 
Sekretær: Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind, 61788866 
Medlem: Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind, 20688053 
Medlem: Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind, 86954177 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind, 86961919 
Medlem: Mathias Sørensen, Voldbyvej 42A, Sjelle, 86954027 
Suppleant: Jørgen Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 86954232 

Ida Jensen, Bestyrelsesformand  



 

 16

 
 

Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst…. i HG&B 
    Borgerforening    

 

Sct. Hans Festen:  
   Igen i var det rart at se, at der var så stor opbakning fra borgerne i Herskind 
til at ville deltage i Sankt Hans festen. Der var over 100 fremmødte, og det 
virker, som om alle havde en rigtig god aften i godt selskab. Der var godt gang  
i butikken igen i år, og maden var der også rigeligt af. Se foto næste side. 
   HG&B vil også endnu engang sige mange tak til de tre søde piger, som ville 
hjælpe med maden igen i år. Jeres hjælp er uundværlig. Heksen var igen i år 
leveret af skolen, og der var godt med grønt på bålet – faktisk så meget, at der 
fløj flere hekse til vejrs, end godt var – flere af dem ramte naboens trampolin, 
som blev fyldt med huller. Heldigvis har vi en forsikring, så det gode naboskab 
led ikke skade! Næste år skal vi nok have flyttet bålet længere ind på pladsen.   
 

Hundeskov – Hundefritløbsområde:  
   Der arbejdes videre i Landsbyråds-regi med at finde en løsning, og det er 
dejligt, at man også fra Herthas side er gået med ind i problemløsningen. Der 
arbejdes videre med arealet ved Præstbrovej – Slugten, og det vil være en ideel 
placering, hvis det lykkes. Tak til de engagerede folk i arbejdsgruppen. Held og 
lykke med det videre arbejde. 
 

Legepladsdag igen 9.okt.2010: 
   Årets anden rengøringsdag på legepladsen bliver lørdag den 9.oktober. 
Bestyrelsen håber, at mange vil hjælpe med at få legepladsen gjort klar til 
vinteren. Området blev også anvendt på sidste skoledag, hvor foreningen gav   
is til børnene som ”betaling” for heksen, som Herskindskolen havde lavet.  
Se foto på næste side 
 

Generalforsamling: 
   27.okt.2010 afholdes foreningens generalforsamling i Herskind Forsamlings-
hus. Nærmere om dette senere. 
Fusion mellem HG&B og forsamlingshuset:  
   Emnet er sat i bero til generalforsamlingen?? 

På bestyrelsen vegne og Christina Ladefoged. 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

 
Gratis spisning for medlemmer af HG&B Sct. Hans aften 

 
HG&B´s is nydes sidste skoledag på legepladsen 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Nu får vi snart udsigt til 2 kæmpe vindmøller på hver 130 meter!!! 
  Århus Kommune har netop udsendt en pjece, hvor de efterlyser ideer og 
forslag vedrørende deres placering af 2 vindmøller på den anden side af 
Lyngbygårds Å. 
   Jeg har tidligere i Herskindsigt gjort opmærksom på denne sag – uden at der 
dengang rejste sig nogen folkestorm i området. Så vi lænede os i første omgang 
op ad Skanderborg Kommunes indsigelse, men nu har vi via Landsbyrådet gjort 
indsigelse.   
   Indledningsvis anfører vi, at hele processen er kørt på et forkert grundlag,   
idet man har markedsført placeringen som værende ved Hørslev..  og ikke ved 
Herskind, som i lige så høj grad  - om ikke i højere grad - bliver berørt af gener 
ved opførelsen. 
   Man illustrerer fortsat fra Århus kommunens side sin manglende viden - eller 
interesse for, hvad der foregår ”på den anden side af hegnet” - ved i den ud-
sendte pjece, at placere Herskind i Faurskov kommune!!!.. 
   Vi henviser til, at Skanderborg kommune har forsøgt at påpege den meget 
uheldige placering, men trods indsigelserne har Århus kommune siddet indven-
dingerne overhørigt. Vi har derfor en manglende tiltro til, at man nu vil lytte til 
indvendinger (ideer!?) - som tidligere er blevet ignoreret.   
   I det hele taget er det svært at mande sig op til den slags, når hele grundlaget 
for beslutningen om placeringen forekommer forrykt. 
Men vi peger på nogle af de mange betænkeligheder, vi har 
• Værdien af den netop foretagne naturgenopretning ved genslyngningen af 

Lyngbygård Å ødelægges  
• Udsigten fra Herskind by vil blive domineret af de 2 kæmpe vindmøller 
• Sporet i Herskind, som er vores lokale rekreations- og motionssti, vil ikke 

længere være attraktivt at færdes på, da den på en trækning passerer tæt 
forbi de foreslåede møller  

• Støj og genskin fra møllerne vil forringe livskvaliteten for borgere i 
Herskind væsentligt  

• Man ødelægger et fint rekreativt område  
• Vi har endvidere udarbejdet en pressemeddelelse, der også er udsendt på 

vegne af Landsbyrådet  
• Hvis du selv som borger har indvendinger eller tilføjelser, skal disse   

sendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 
8000 Århus C -  Senest 15. september Så  det haster!!!  

Mogens Grejsen . 
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 20634390 / 86954180 
Skal du have fest? 
Der er stadig ledige weekender i oktober, november og december. 
Lad Herskind forsamlingshus danne rammen om din fest. 
OBS: Forsamlingshuset lejes fortsat ikke ud til ungdomsfester. 
Til alle lejere: 
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at hæve depositum for leje 
af forsamlingshuset til 2.000 kr. Baggrunden er, at der gennem den senere tid  
har været problemer med nogle lejeres mangelfulde rengøring af glas, bestik og 
porcelæn, hvilket bl.a. har medført, at vi har måttet give næste lejer afslag i 
lejen, grundet nødvendig efter-rengøring.  
  Bestyrelsen vil følge problemet op ved bedre kontrol af rengøringen fremover, 
samt løbende kontrol af opvaskemaskinens funktioner, således at fremtidige 
udlejninger ikke giver anledning til kritik. 

Bestyrelsen 
KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
1. oktober: QUINDEAFTEN. Gå ikke glip af denne hyggelige aften, hvor du 
møder både nye og "gamle" udstillere. Programmet er på vej til din postkasse. 
Tilmelding nødvendigt a.h.t. traktement. 
I programmet fremgår det, hvem du tilmelde dig til. 
 
SKAL VI HAVE JULETRÆSFEST I 2010?????? 
Er der 3 - 4 voksne som har lyst til at arrangere juletræ for børnene, 
evt. søndag d. 12. dec.? 
Kontakt da meget gerne Anna Marg. Kristensen, tlf. 86954180 
 

Bestyrelsen: 
Formand Anne 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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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Afholdte arrangementer 
Sankt Hans var en succes i år. Vejret var godt, og der var mange til spisning. 
Ligeledes var der en god båltale ved præst Thomas Frøkjær. Efterfølgende 
hygge ved bålet, hvor der også var snobrød til børnene. En alle tiders aften. 
Kommende arrangementer 
Arbejdsdag torsdag den 23. september kl. 16 
Der er altid små projekter, der ikke er tid eller ressourcer til at få udført. Derfor 
er dette muligheden for at alle kan give en hånd med. Der er både store og små 
opgaver. Har du kun 20 min. kan det stadig være til en stor hjælp. Så kom 
endelig og giv en hånd med. 
Høstfest lørdag den 2. oktober kl. 19 
Svend Eeg's duo spiller op til dans med pop og rock til folk i alle aldre fra kl.22 
til og med kl. 01. Bespisning bliver ”Karinas menu”, som er buffet med alt, 
hvad hjertet kan begære fra varm mad til sprøde salater. Kom til dejlig mad og 
en god svingom. 
Lav æblesaft søndag den 3. oktober mellem kl. 10 og 15 
Der kan laves dejlig æblesaft til hele familien. Der er en stor æblepresse maskine 
til afbenyttelse. Det eneste, du skal have med, er beholdere og masser af æbler. 
Andespil søndag den 7. november kl. 1830 
Hvis du har talent, eller føler du dig heldig, må du endelig komme til andespil. 
Der er store chancer for gevinst og mange gode præmier. Vel mødt til banko. 
Travetur søndag den 28. november kl. 14 
Kom og deltag. Afgang fra Forsamlingshuset, hvorfra turen går ad den nye 
kirkesti. Bagefter er der varme æbleskiver og gløgg, kaffe samt saft til børnene. 
Juletræsfest onsdag den 29. december 
Kom og få en hyggelig eftermiddag med dine børn. 
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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LAV DIN EGEN ÆBLESAFT  

Hvis du har mange æbler, og du ikke rigtig ved, hvad du 
skal gøre ved dem, så tag dem med til Skivholme Forsamlingshus og pres 
saften ud af dem. Det er nemt og det giver en sund, velsmagende og hjem-

melavet æblesaft, som kan nydes hele året. 

Skivholme forsamlingshus 
Søndag den 3. oktober 2010 mellem kl. 10 og 15 . 

Vi har lejet et saftpresseanlæg, og det eneste, man skal medbringe, er æbler og 
beholdere til æblesaften. Der vil også være en person til stede, som kender anlægget,  

så det kræver intet forudgående kendskab til, hvordan man laver æblesaft. 
Det koster 50,- kroner at bruge saftpresseanlægget.  

 HUSK: Medbring æbler: 
• Æblerne skal være vasket og fri for fremmedlegemer (jord, sten, orm og lignende). 
• Æblerne skal ikke skrælles eller skæres i stykker og både skrog og stilk er OK. 
• Brune pletter er OK, men æblerne må ikke være rådne. 

Medbring saftbeholdere: 
• Medbring sodavandsflasker, fryseposer, mælkekartoner eller lign. til æblesaften. 
• 25 kg æbler giver ca. 15 – 20 liter saft. 

Ting man bør vide: 
• Æblesaften kan holde sig 3 – 4 dage i køleskab. Vil man gemme det længere 

tid skal det i fryseren. 
• Ud over at drikke æblesaften kan man lave æblecider, æblevin og andre 

spændende ting. 
• Det er først til mølle princippet. 
• Det vil være muligt at købe kaffe, te, kage, øl og vand, mens man venter. 
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Herskind dilettantforening 
 

Herskind dilettanterne glæder sig til efterår og vinter !!!!! 
 
Så skal vi nemlig i gang for alvor. Første onsdag i oktober starter vi. 
Hvad mon vi skal spille, hvem skal spille hvad ??  
Stykkeudvalget er i fuld gang ☺ ☺ ☺  
 

I år har vi både fået et par nye praktiske hjælpere  
samt et par nye skuespillere – fedt!! 

Der er plads til flere hjælpere, så bare kom an, hvis du er  
god med værktøj, god til at brygge en kop kaffe, har styr  
på byttepenge, gider at bage, tage en opvask o.lign.  

Eller drømmer du om at blive bartender ?? 
 

Men vi har nu ikke ligget på den lade side sommeren over: 
Vi har hjulpet med at lave mad til Skt.Hans på legepladsen  

med grundejerforeningen. 
 Vi var 16 til sommerfest lørdag aften i Herskind boldklub. 
 Og mon ikke vi møder talstærkt op til kvindeaften  

i Herskind Forsamlingshus den 1. oktober.  
Vi kan jo så kun håbe på, at der støttes op fra alle sider  
om vores Dilettantweekend d. 25.og 26.marts 2011!!! 

 
På vegne af Herskind dilettantforening ☺ 

Trine Frengler. 
 
 

Bestyrelsen består af: 
 Trine Frengler, formand Tlf. 8695 4494  Susanne Lauritsen, kasserer Tlf. 8695 4339 
 Lone Smed, sekretær      Tlf. 8695 4128  Steffen Brandt                Tlf. 5072 2110  
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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. 13. december 2010 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.dec.2010 

 

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

lø 11  Optagelse til DR-kirken.  Skivholme Kirke 36 
sø 12     

ma 13     
ti 14     
on 15 1330 Start på ”edb for ældre” Herskindskolen 7 
to 16     
fr 17     

lø 18 13 
9 

Svampetur i Dørup Skov 
Tur til ”3 kirker på stribe” 

Syd for Mossø 
Start i Skjørring 

9 
36 

sø 19     

ma 20     
ti 21 19 Foredrag af Nils Malmros Galten Sognegård 37 
on 22     
to 23 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 20 
fr 24     

lø 25 8 Bustur til Skovsgård, Langeland Skanderborg St. 9 
sø 26     

ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30 19 Landsbysamvirkets møde Herskind F-hus 6 
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Oktober 2010 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1  Quindeaften Herskind F-hus 19 
lø 2 13 

14 
19 

Svampetur, Kolskoven 
Lørdagscafé og loppemarked 
Høstfest 

Kollens Mølle 
Hertha 
Skivholme F-hus 

9 
44 
20 

sø 3 10 Æblepresning til æblesaft 
Landsindsamling, Røde Kors 

Skivholme F-hus 
Skivholme sogn 

21 
28 

ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7 19 Præmiewhist Klublokalet 32 
fr 8  Optagelse til DR-kirken Skivholme Kirke 36 
lø 9  Legepladsdag  

Optagelse til DR-kirken 
Fuglevænget 
Skivholme Kirke 

16 
36 

sø 10     
ma 11     
ti 12 19 Foredrag af Jeppe Søe Storring komf.stue 37 
on 13 19 Lokalhistoriegruppen mødes Herskindskolen 7 
to 14 14 Kursus i bogbestill. på internettet Herskindskolen 7 
fr 15     
lø 16 930 Petanque-afslutning Klublokalet 31 
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22     
lø 23     
sø 24     
ma 25     
ti 26 1930 Gospelkoncert Skivholme Kirke 37 
on 27  Generalforsamling HG&B Herskind F-hus 16 
to 28     
fr 29     
lø 30     
sø 31     
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November 2010  
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3     
to 4 19 Foredrag af Peter Madsen Sognegården 37 
fr 5     

lø 6 14 Lørdagscafé Hertha 44 
sø 7 1830 Andespil Skivholme F-hus 20 

ma 8     
ti 9     
on 10 1930 Årsmøde DN i Kirkecentret Skanderborg 9 
to 11     
fr 12     

lø 13     
sø 14     

ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18     
fr 19     

lø 20     
sø 21 1330 Spejdernes julemarked Herskind F-hus 40 

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25 19 Foredrag af Lise Trap Sognegården 37 
fr 26     

lø 27 13 Juletur i Kolskoven Kollens Mølle 9 
sø 28 14 Travetur Skivholme F-hus 20 

ma 29     
ti 30     
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December 2010 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2 1930 Sangaften Sjelle Kirke 37 
fr 3     

lø 4     
sø 5     

ma 6     
ti 7     
on 8     
to 9     
fr 10     

lø 11     
sø 12     

ma 13     
ti 14     
on 15 19 Herthas julespil Skivholme Kirke 37 
to 16     
fr 17     

lø 18     
sø 19     
ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23     
fr 24     
lø 25     
sø 26     
ma 27     
ti 28     
on 29  Juletræsfest Skivholme F-hus 20 
to 30     
fr 31     

25.-26. marts  Dilettantweekend   Herskind F-hus           22
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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 
  Efter en dejlig lang sommer og en forrygende sommerfest er det nu tid at starte 
efterårets sæson op. Som formand for Boldklubben vil jeg gerne først og frem- 
mest rette en tak til de mange frivillige i Boldklubben. Tak fordi I tager arbejds-
tøjet på igen – tak fordi I gennemførte en sommerfest og tak fordi I arbejder af 
glæde. Uden jeres indsats var der ingen Boldklub i Skivholme sogn. 
   Vi har for nylig haft opstart på badminton, og igen i år er der stor tilslutning.  
I samme forbindelse har vi efterlyst interesse for bordtennis, inden vi i bestyrel-
sen sætter arbejdet i gang med etablering af en ny afdeling. Vi har indtil videre 
ikke fået respons fra mere end en enkelt – så vores konklusion er, at vi foreløbig 
sætter planerne i bero. Hvis det senere viser sig at der er interesse for bordtennis 
– ja, så tager vi arbejdstøjet på. 
 Foreningens sekretær har også brugt noget af sommerferien på at tilrette/justere 
og oprette nye sider på vores hjemmeside. Prøv at klikke ind på www.herskind-
skivholme.dk og find boldklubben og se ved selvsyn, at den er informativ. 
  Bestyrelsen har for lang tid siden besluttet, at vi ville anskaffe en hjertestarter 
til fælles glæde for os alle i Skivholme sogn. Vi har i første omgang søgt Tryg 
fonden, men fået afslag. Efterfølgende har én af vore sponsorer taget et initiativ 
og søgt Røde Kors om en hjertestarter og med held. Betingelsen er, at vi stiller 
50 personer til landsindsamlingen den 3. okt.2010. Så tag vel imod, når Casper 
Lund Søgaard kontakter jer for hjælp – gevinsten er givet på forhånd i form af 
hjertestarter og kursus i brugen. Sluttelig viser vi vores nye tilrettede ”timefor-
delingsplan” for 2010/2011. Rigtig god fornøjelse med sporten. 

På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen, formand. 

Sommerfest 2010 
   Så er årets sommerfest overstået for denne gang. Planlægningen strækker sig 
over et halvt år,  og når festudvalget mødes for første gang, er der længe til. 
Men så pludselig er vi nået til uge 34, og det hele er ovre…. for sommerfesten 
ligger jo som bekendt altid i uge 33. 
   Heldigvis var det fire gode festdage igen i år – ikke mindst takket være den 
fantastiske lokale opbakning  og alle de frivillige hjælpere, der er med til at få 
det hele til at glide under festlighederne. 
   Økonomien er endnu ikke gjort op, da vi mangler enkelte regninger. Men at 
der bliver tale om et overskud tvivler vi ikke på, det er bare spørgsmålet, hvor 
stort det bliver. 
   Det ville absolut ikke gøre noget, hvis vi kunne få lidt fornyelse ind i festlig-
hederne. Festudvalget har da også allerede modtaget mange gode idéer, tips til 
ændringer, ris og ros, som vi alt sammen tager med til evalueringsmøde. 
   Men vi er også enige om, at der skal nye kræfter til, og vi opfordrer kraftigt til 
at melde ind til HB’s bestyrelse, hvis man vil bidrage med stort eller småt til 
Sommerfest 2011.                  Sommerfestudvalget. Inge Houg Jakobsen 
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Herskind Boldklub 

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

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

Badminton: 
Turneringsspillere  (fællestræning med bolde)  kr.  850 
Seniorspillere (fællestræning med bolde)  kr.  850 
Fællestræning med bolde 2 dage om ugen  kr.1300 
Ungdomsspillere (fællestræning med træner og bolde)  kr.  500 
Motionister     pr. bane kr.  850 
Familiebadminton (fredag/lørdag/søndag) pr. bane kr.  500 
 

Petanque: 
Sommersæson    kr.  150 
 

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 

Lør-

dag 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. 17

30
 

F/C- 
Langelinie     9 - 10 

17 - 18  

Gymn.3-7 år 
Forældre/ 
børn 

Badminton 
2. og 3. kl. 

Spring 
Fra kl. 17

30
 

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. 20

30
 

F/C- 
Langelinie 

Familie 
Badmin-
ton   12 - 13 

20 - 21 Badminton 
M/K 
Aerobic 

Oldboys 
fra kl. 20

30
 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
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Herskind Boldklub 

Petanque  
    Ja, efter mange års fredags-opsyn vil to ”gamle” garvede opsyns M/K sige 
tak for mange hyggelige, sjove og musiklarmende aftener igennem mange års 
sommerfest. 
   Nu synes vi, at der skal friske unge kræfter til. Det kræver en lommelygte og 
godt humør. Så mød op og meld jer til næste år. Vi siger tak for denne gang 

Bent Reiche og Anette Andreasen 

 

Petanque turnering. Sommerfest 2010 
   Så fik vi afholdt den årlige turnering med dejligt stort fremmøde – både fra 
Herskind-Skivholme og Galten. I alt 14 M/K mødte op. 
   Det var en dag med dejligt humør og hygge. Lidt regn – men vi havde telt, 
borde og stole – Så HYGGE – HYGGE. Og ind imellem spillet havde Per og 
Hans Erik tid til bueskydning, hvor de rendte med 1. og 2. pladsen. 
  Per og Orla måtte lade deres pokal fra sidste år gå til Sonja og Hans Erik, men 
Per og Orla tog 2.pladsen. 3.pladsen tog Ejnar Kaae og Bent Rasmussen. 

Tak for et godt fremmøde og en hyggelig dag. 
Anette 

Petanque-afslutning 
   Afslutning for årets Petanque bliver lørdag d.16.oktober kl.930 til kaffe og 
rundstykker, og så skal vi spille..Derefter frokost og som vanligt så spille igen. 
Der vil blive en egen-betaling på ___ kr. Mere her om senere. 
OBS: Hvis der er nogen, som vil sponsorere noget til os, vil det være dejligt. 

Hilsen Per og Anette 
 

Gymnastik 
Sæson 2010/2011 i Herskindhallen bliver som følger: 
Forældre/børn (3-7 år)  Mandag kl. 1630-18 
M/K Aerobic Tirsdag kl. 19-2030 
Spring (1.-2. klasse) Lørdag kl. 10-11 (begyndere) 
Spring (3.- ? klasse) Onsdag kl. 1730-19  (øvede) 
 
Alle hold begynder i uge 36 
Tilmelding på stedet ved træningsstart – gratis prøvetime til nybegyndere. 

Inge Houg Jakobsen (ingehoug@privatmail.dk) 



 

 32

  
Herskind Boldklub 

Præmiewhist 
   Præmiewhist starter torsdag den 7.oktober 2010 kl.19 i klublokalet. 
De vil MEGET gerne have flere deltagere, da flere er faldet fra?  
Henvendelse til Orla Rasmussen 21540047 eller på stedet ved opstart. 

Inge Houg Jakobsen 
 
 

Old boys - 11-mands 
Denne stilling er hentet på internettet d.5.sept.2010 

1 Sejs-Svejbæk IF 3 11 6 3 2 33-26 21 
2 FK 73 12 6 2 4 25-23 20 
3 Herskind B. 11 6 0 5 22-22 18 
4 Ry SK  10 5 2 3 32-17 17 
5 IF. Centrum 10 5 2 3 26-18 17 
6 Sjørslev/Demstrup IF 11 3 4 4 34-28 13 
7 Engesvang BK 2 10 2 3 5 16-25 9 
8 Gjern IF 2 11 1 2 8 10-39 5 

 
Kampprogram for Herskind Boldklub, Pulje 14 

 

Dato/Kl. Hjemmehold Udehold Score   
 

21-04-10 19:00 Engesvang BK 2  Herskind B. 2-4 
 

28-04-10 19:00 Herskind B. Sejs-Svejbæk IF 3  1-3 
 

05-05-10 19:00 Gjern IF 2  Herskind B. 1-3 
 

12-05-10 19:00 Herskind B. FK 73 3-1 
 

19-05-10 19:00 IF. Centrum Herskind B. 4-1 
 

02-06-10 19:00 Herskind B. Ry SK 3-2 
 

09-06-10 19:00 Sjørslev/Demstrup  Herskind B. 2-3 
 

11-08-10 19:00 Herskind B. Engesvang BK 2  0-2 
 

18-08-10 19:00 Sejs-Svejbæk IF 3  Herskind B. 3-1 
 

25-08-10 19:00 Herskind B. Gjern IF 2  3-0 
 

01-09-10 19:00 FK 73 Herskind B. 2-0 
 

08-09-10 18:45 Herskind B. IF. Centrum v 
 

22-09-10 18:15 Ry SK Herskind B. v 
 

29-09-10 18:00 Herskind B. Sjørslev/Demstrup v  
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Herskind Boldklub 
Senior fodbold 

  Stilling hentet på internettet d.5.sept.2010  
      K  V  U T   Score P   

   1 Vellev IF  

 
4 3 1 0 13 - 5 10 

 
   2 Herskind B  

 
4 3 0 1 8 - 2 9 

              
   3 Sabro IF  

 
4 2 1 1 7 - 7 7 

              
   4 Langaa IK (2)  

 
4 2 0 2 9 - 8 6 

              
   5 IF Haurum/Sall IF  

 
4 1 0 3 13 - 11 3 

              
   6 Hammel GF  

 
4 0 0 4 3 - 20 0 

              

Kampprogram hentet på internettet d.5.sept.2010 
Kamp-

nr 
R Tidspunkt Hjemme-

hold 
Udehold Spillested Resul

tat 
  

820305 4 Lø 
04-09-10 
Kl. 16:00 

Herskind B IF Haurum/Sall  Herskindskolen UHT 
 

820308 5 Sø 
12-09-10 
Kl. 15:00 

Vellev IF Herskind B  Vellev Stadion 
  

820313 6 Lø 
18-09-10 
Kl. 13:00 

Sabro IF Herskind B  Sabrohallen 
 

820314 7 Lø 
25-09-10 
Kl. 15:00 

Langaa IK Herskind B  Langå Stadion 
 

  20319  8 Lø 
02-10-10 
Kl. 14:15 

Hammel GF Herskind B  Hammel Stadion 
 

  
820321 

 9 Sø 
10-10-10 
Kl. 15:00 

Haurum/Sall Herskind B  Sall Stadion
  

  
820323 

10 Lø 
16-10-10 
Kl. 16:00 

Herskind B  Vellev IF 
Herskind-
skolen   

 

Er Herskind senior tilbage i serie 4 i 2011? Kom og oplev det. 
Paul Fox 
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Herskind Boldklub 

Badminton 
 
  Så er vi igen kommet til sæsonen, hvor solen går tidligt ned, og vi igen 
skal mødes i vores sportshal til badminton. 
  Vi har igen i år fået en utrolig stor tilslutning i vores ungdomsafdeling, 
som ved indskrivningens start allerede var booket godt op. 
  Vores trænere består igen i år af et godt team, så vi ser frem til en 
fantastisk start på badminton med forhåbentlig mange gode kampe og 
træningstimer. 
  I den kommende sæson har en del af vores trænere meldt sig på træner-
kurser, som jo gi´r både træner, spillere nye udfordringer. 
  Vi skal i starten af året 2011 være med til at arrangere det store kommu-
nemesterskab, som vi i forbindelse med sidste års mesterskab fik mulig-
hed for at deltage i. Opgaven omkring kommune mesterskabet består i,   
at vi her fra klubben skal stille med nogle frivillige hjælpere, som så får 
nogle opgaver, de skal stå for. 
  Overskuddet fra kommune mesterskabet fordeles, så alle de klubber, der 
er  med til at arrangere det, får del i overskuddet. 
 
   Vedr. ledige badminton baner har vi desværre ikke så mange tilbage i 
år, så hvis man har lyst til at spille, er der mulighed for at leje enkelte 
baner fredag aften samt lørdag-søndag. 
   Vi vil igen i år prøve at tilmelde vores ungdomsspillere til kampe og 
turneringer, og i den forbindelse vil vi stærkt opfordre forældrene til at 
bakke deres børn op, så det ikke er vores trænere, der står med opgaven 
hver gang. 
  Jeg håber, vi alle får en fantastisk badminton sæson med mange gode 
kampe og gode timer sammen i hallen. 
 

God Kamp. Badminton formanden. 
 

Med venlig hilsen Søren Nedergaard  .   

Email.:  soren@supervision-alarm.dk  . 
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Herskind Boldklub 

 

  FC Langelinie 
  Så er sommerferien ovre, og vi skal i gang med fodbold igen. Træningen er 
startet igen, og træningstider kan - som altid - ses på vores hjemmeside 
www.fclangelinie.dk. 
 
Her lidt omkring de ting, der er sket hen over sommeren. 
 
Fodboldweekend & 5 års fødselsdag 
Den 19.-20. juni 2010 mødtes spillere og trænere til 2 dage med fællestræning, 
fodboldkampe, speciel træning, lege, snobrød og en masse hygge.  
 
Søndag fejrede vi FC Langelinies 5 års fødselsdag, med taler, fotografering og 
KÆMPE lagkage. 
 
Ramsing Cup 
FC Langelinie var i år meget talstærkt repræsenteret ved dette års Ramsing 
Cup. 96 spillere, trænere og (bedste)forældre var indlogeret i vores egen FC 
Langelinie telt/camping lejr. 
 
En weekend med masser af fodbold og hyggeligt samvær uden for banen. 
 
I Ramsing Cup indgår blandt andet også svømmehal, beach volley og ikke 
mindst lørdag aften med diskotek. Klubben vil gerne takke spillere, trænere, 
forældre og gæster for en rigtig god tur. 
 
Hjemmekampe 
Støt op! Spilletider på JBUs hjemmeside. Se hvordan på klubbens hjemmeside 
www.fclangelinie.dk 

Mvh. Steen, FC Langelinie 



 

 36

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 
 
   DR-Kirken tilbage i Skivholme. Folkene bag optagelserne for 3 år siden 
var så glade for at være her, at de har bedt om at vende tilbage. Det får de lov 
til, så 10.-11. september og 8.-9.-oktober vil der igen stå store DR-biler og 
fremmede busser på parkeringspladsen. Senere bliver det så igen muligt at se 
vores smukke kirke på TV. 
 
  Der har desværre været problemer med at få Kirkebladet ud til alle. Menig-
hedsrådet arbejder på at finde en løsning. Postvæsenet vil ikke længere påtage 
sig opgaven – vi er for få -  og problemet opstår for de husstande, der har bedt 
sig fri for reklamer. Bladet ligger fremme i kirker og i Sognegården, og man 
kan henvende sig til Thomas Frøkjær, hvis man gerne vil have bladet tilsendt. 
 
  ”3 kirker på stribe” er der i vores pastorat: 3 smukke, velholdte middelalder-
kirker og egentlig meget forskellige. I Skjørring Kirke, som er den mindste, 
falder lyset så smukt ind i rummet og over prædikestolen. Sjelle Kirke frem-
træder meget rolig og ren med de hvide vægge og hvælvinger i kontrast til de 
mørke kirkebænke, og Skivholme Kirke er berømt for sine kalkmalerier. Kom, 
se og hør lørdag den 18. september. Vi begynder i Skjørring Kirke kl. 9 og når 
efterhånden frem til Sognegården, hvor der venter en let frokost. Er der brug  
for kørelejlighed, kan man kontakte Thomas Frøkjær senest dagen før. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

     Kirkehøjskolen, som er fælles for de 7 sogne i tidl. Galten Kommune, 
har flg. tilbud:  
 
 Tirsdag den 21. sept. kl. 19 i Galten. Kort gudstjeneste i kirken, derefter 
kaffe og foredrag i Sognegården. Filminstruktør Nils Malmros fortæller om 
baggrunden for sin film: At kende sandheden. 
 
  Tirsdag d. 12. okt. kl. 19 i Storring Kirke og konfirmandstue. Foredraget 
er ved Jeppe Søe, journalist m.m.: Kristendommen i dag. I Danmark er vi født 
kristne, men ? 
 
  Torsdag den 4. nov. kl. 19. Foredraget i Sognegården er et lysbilledforedrag, 
hvor Peter Madsen fortæller om sin meget anmelderroste tegneserie 
”Menneskesønnen”. 
 
  Torsdag den 25. nov. kl. 19 i Skivholme. Foredraget er lagt i hænderne på 
sogne- og virksomhedspræst Lise Trap, som i foråret udgav bogen: ”Sorg. Den 
dybeste ære glæden kan få”. Hvad gør sorg ved et menneske – og hvordan 
møder vi mennesker i sorg? 
 
  Tirsdag den 26. okt. kl.19.30 i Skivholme Kirke er der gospelkoncert med 
gospelsangeren Steven Hart. Han har været sanger i Etta Camerons  gospelkor i 
15 år og vil undervejs i koncerten fortælle historien bag nogle kendte 
gospelsange. Vi vil bl.a. høre Amazing Grace og Swing Low Sweet Chariot. 
 
Der bliver en sangaften i Sjelle Kirke torsdag den 2.dec.kl.19.30 med Anette 
Kjær og Dorte Tilma. 
 
Herthas Julespil i Skivholme Kirke bliver onsdag den 15. dec. kl. 19. 
 

Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
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Nyt fra Gruppen. 
  Sammen med sommerlejrfesten d.7.september afholdes det generalforsamling 
med valg af forældre til grupperådet. Man bliver valgt for to årlige perioder og 
hjælper primært med julemarked og arbejdsdagen på trekanten, men mere om 
det i næste nummer af Herskindsigt. 

Spejderhilsen NelsJørgen  . 
 

Bæverdammen 
   Næsten alle vores bævere er blevet så store, at de er rykket op til ulvene, men 
nye kommer til, og det glæder vi os til.  
   Vi holder bævermøde torsdag fra kl.1630 til 18 i spejderhytten bag Herskind-
skolen. 

Bæverlederne Karen og Bente  .  
 

Nyt fra ulvene 
   Ulvene er startet til spejder igen efter sommerferien med en rigtig god og stor 
spejderoplevelse i rygsækken. Vi var nemlig på besøg hos juniorspejderne på 
KFUM spejdernes store korpslejr "SEE 20:10" ved Skive her i sommerferien. 
Vi var på besøg i tre dage og vi oplevede mange spændende ting - bare det, at 
være en del af en lejr med 15.000 mennesker, var stort. Der var arrangeret ulve-
aktiviteter for os, og her prøvede vi mange forskellige lege og opgaver.  
   Sidste weekend i august holdt vi gruppeweekend på spejdergrunden for alle 
spejderne i Herskind Gruppe. Temaet var "Vild med ild" og det var spændende. 
Vi lavede flaskelygter, støbte tinfigurer i lerforme, brændte lerperler i bålet og 
lavede træperler samt lavede ild uden brug af tændstikker. 
   Den 7.september holder vi sommerlejrfest med oprykning mellem enhederne 
og generalforsamling for forældrene med valg til grupperådet. I ulveflokken 
siger vi farvel til et par stykker, som rykker op til juniorspejderne, og vi siger 
goddag til en dejlig flok nye ulve, som var bævere sidste år. Før sommerferien 
arbejdede vi med mærket "Lege og spil", og her i efteråret vil vi arbejde med 
sygeplejerske mærket, hvor vi bl.a. lærer noget om første hjælp. 
   Går du i 2. eller 3. klasse og er interesseret i at være med i ulveflokken, så 
mød op på spejdergrunden bag Herskindskolen. Vi har ulvemøde om tirsdagen 
kl. 18 - 19.  

Mange ulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette  . 
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Spejderhjælpsuge i uge 39. 
"Raske børn hjælper syge børn" 
  Spejderne kommer rundt for at sælge arbejdskraft for et mindre beløb, som 
samles sammen og videresendes til korpset. Her formidles pengene til dem,   
der har brug for dem. Pengene er ikke til spejdernes egne lommer. 
Forslag til arbejdsopgaver: Rive blade sammen, lufte hund, vaske bil, gå i 
Brugsen eller hvad der nu er forefaldende. 
Tag derfor godt imod spejderne, når de ringer på din dør. 

Hilsen grupperåd & ledere  . 
 

JULEMARKED 
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 21. nov. kl.1330 - 16. 
Da holder spejderne deres årlige julemarked i Herskind Forsamlingshus. 
Traditionen tro, vil der i lighed med tidligere år være: Tombola, Amerikansk 
lotteri, kalenderdekorationer, spejderflid m.m. 
NB: Indsamling til Tombola vil ske i uge 45 og 46. Hertil kan der afleveres 
gevinster i Brugsen samt på Vibevænget 8. 
   Ledere og grupperåd vil bede alle husstande om at bakke op om julemarkedet 
ved såvel at besøge julemarkedet samt give en lille gave til tombolaen. 
   Alt kan bruges. Legetøj, julepynt, chokolade, kaffe, lys/servietter. Ja, kun fan-
tasien sætter grænser. Vi stiller kun det krav, at tingene er nye. 

Hilsen ledere & grupperåd  . 
 

Junior Spejderne. 
   Vi juniorspejdere har været på korpslejr See 2010 i Skive fra d. 24. juli til 1. 
august. Vi var over 15.000 spejdere på lejren. Der var spejdere fra 22 lande og 
julemanden, Lars Lykke kom og holdt en tale. Vi holdt stor fødselsdagsfest  
med Kamilla Ottesen som vært. 
  Da vi kom til lejren, fik vi travlt med at bygge lejren op. En af de sidste dage 
fik vi alle et rødt eller hvidt papir. Så skulle vi stille os i et felt, så det lignede 
Danmarks flag. Så tog nogle et luftfoto, og så viste de det på nogle store 
skærme. Der var også koncert (lejrbål) med gruppen ”speak out laugt”.  
  Har du lyst til at være med til spejdermøderne – weekendture og sommerlejre, 
så mødes vi hver tirsdag kl. 18 - 1930  ved spejderhytten. 

Spejderhilsner Anne – Amalie – Maiken som er junior spejdere i Herskind. 
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Hertha Levefællesskab 
Fremtidsplaner 
  Igennem længere tid har man i Hertha arbejdet på at afklare, hvordan den sidste fase 
af udbygningen op til 150 beboere kan gennemføres. Tallet 150 dækker over 30 voksne 
udviklingshæmmede og 120 ’normalt’ hæmmede (som vi nogen gange siger internt). I dag 
bor der 20 udviklingshæmmede i Hertha fordelt på 2 bofællesskaber (6 og11) og 3 i 
selvstændige lejligheder. Øvrige beboere er fordelt på 28 ejerboliger og 22 lejeboliger. 
  Igennem længere tid har det været et ønske at bygge endnu et bofællesskab til 7 bebo-
ere. Samtidig vil der blive bygget en skærmet enhed til 4 af de nuværende beboere og 
andre 4 boliger bliver inddraget til andet formål. Samlet set vil næsten alle de 20 nu-
værende beboere blive berørt i denne udbygningsproces – men på en måde så resultatet 
i alle tilfælde er en lidt bedre bolig, end den man kom fra. Herthas langsigtede plan er 
at etablere tidssvarende boliger tilpasset den enkeltes behov.   
  Eftersom Hertha-projektet er selvfinansieret – dvs. der er ingen offentlige tilskud til 
etablering af bygninger – så forestår der en opgave med at skaffe penge til opførelse af 
et ny bofællesskab. Denne opgave ligger hos Hertha Landsbyfond, som er en almen-
nyttig, erhvervsdrivende fond med det ene formål:  
at forbedre levevilkårene for unge og voksne udviklingshæmmede. Dette sker primært gennem 
erhvervelse, opførelse og drift af ejendomme til brug for Leve- og Uddannelsesfællesskaber for 
udviklingshæmmede på grundlag af Rudolf Steiners menneskesyn. (fra ”Fundats for Landsbyfonden”).  
Finansiering 
  Det er en del af Hertha’s historie, at den første million kroner blev fremskaffet ved 
gaver fra 100 private, som hver gav 10.000 til et projekt, de kun kendte fra en brochure 
fremstillet af en gruppe ildsjæle efter 10 års forberedelse. For denne million blev der i 
1995 købt 40 tdr. land jord og delvis finansiering af det første bofællesskab, som blev 
taget i brug i 1996. Siden er finansiering foregået dels ved at sælge grunde til private, 
dels gennem gave- og fonds-bidrag og dels ved traditionel låneoptagelse. 
Planlægning 
   Når der nu skal bygges et nyt bofællesskab, er det første spørgsmål derfor: Har vi 
nogle grunde vi kan sælge? Ja, vi har selv de to grunde bofællesskabet skal stå på. Men 
så er der heller ikke flere!  
   Dog har der længe været tale om at udstykke et par grunde yderligere på den dårlige 
del af gartneriets jord ud mod Engvej. Det forudsætter at kommunen vil være med til 
enten at udarbejde en ny lokalplan eller dispensere fra den nuværende. Kommunen har 
sagt ja til at udarbejde ny lokalplan – bl.a. fordi Hertha også har brug for at bygge til 
stalden, så vores kvier og kalve kan komme i hus for vinteren og ligeså hø og halm til 
dyrene – samt et maskinhus. Bofællesskabernes udbygning ligger inden for rammerne 
af den eksisterende lokalplan og kan iværksættes nu. Udstykningen og staldbyggeriet 
skal indarbejdes i en ny lokalplan og det tager op til 1½ år, før den del er på plads. 
   Der er dannet en arbejdsgruppe, som skal sikre, at de enkelte processer ”bliver på 
sporet” – koordineringsgruppen, hedder den. Det er en ”variabel” gruppe afhængig af 
hvilke spørgsmål, der skal behandles – men til daglig indgår følgende personer: 
Landsbyfonden: Søren Hansen, Tommy Schou Pedersen. Fællesledelsen: Skjold Fink. Bofælles-
skaberne: Anne Mette Kristensen, Bodil Pedersen, Mette Thorud, Per Clauson-Kaas, Ole Uggerby  
  Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at henvende sig på kontoret på 
Landsbyvænget 14, på telefon 8695 4556 eller på mail: hertha@skanderborg.dk  
Se også www.hertha.dk.          Pva koordineringsgruppen: Ole Uggerby 
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Fuglene ved Lyngbygård Å  II 
   Sikken en sommer. En juli og en halv august med masser af sol og lidt regn 
ind imellem. I det store og hele var det svært at klage over vejret. 
   Så åbnede Vorherre for sin store bruser d.17.-18.aug. og 14 dage frem. 
Danmark druknede. Ja selv vor egen Lyngbygård Å svulmede. Den steg 1,20 m 
og nåede helt op til asfaltvejen. Det har vi aldrig oplevet før. Kun i den mørke 
tid. Aldrig i mands minde har der været så meget vand på denne årstid. 

 
Her gik der græssende kreaturer 

 

 
   I fem dage var der høj vandstand, og hver dag var det forskelligt, hvilke fugle 
der blev tiltrukket af den skiftende vandstand. 
   Tusindvis af svaler – både dige-, by- og landsvaler samlede sig og fløj lavt 
over den nye vandflade, og omkring 500 hættemåger fandt en masse at spise. 
   På de små øer, der opstod, var der op til 40 hvidklirer, der samlede sig på de 
arealer, der fem dage før havde huset op til 30 dobbeltbekkasiner. 
   Også 30-40 gråænder nød den store vandflade, samt som ny art for området 
dukkede en sorthalset lappedykker op som den 3. lappedykkerart. (Vi har grå-
strubet og lille lappedykker, men den sorthalsede er sjælden og har nærmest 
yngleplads i Mossø. I alt er der ca.300 par i Danmark). 
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   De steder, hvor køerne har gået, er der fugle. Der, hvor bevoksningen står højt 
og uberørt, kan fuglene ikke være. Der, hvor der opstår mudderbrinker, eller der 
hvor dyrenes hove laver små muddersøer, er der yngleplads for insekter og 
larver. Her slår fuglene sig gerne ned. 
   Da vandet kort tid efter trak sig tilbage, ja efter en uge var det faldet én meter, 
opstod der flere sådanne mudderbanker. På en enkelt dag kunne man i området 
se: 4 svaleklire - 4 tinksmede – 4 brushaner – 1 dobbeltbekkasin - 2 allingænder 
– 20 gråænder og 2 fiskehejrer. Pludselig bliver man overrasket over en blå dia-
mant, der kom susende lavt over vandfladen med sine skarpe skrig. Det var en 
isfugl, der fløj frem og tilbage. Jo – vandfuglene har haft det gyldent. 
   For småfuglene har året været mere almindeligt. Når man sådan i maj-juni 
måned bevæger sig rundt på ”Sporet i Landskabet”, er det de almindelige dan-
ske sangfugle, der møder én. Det er fx tornsanger, munk, gransanger, løvsanger, 
gærdesanger, bogfinke, rødhals, jernspurv samt gulbug, der alle synger fra skov 
og i læhegn. På markerne er sanglærken dominerende med en enkelt bomlærke, 
der tyk og fed sidder og synger fra en af de store hegnspæle. Også stillits-
guldspurv og tornirisk møder man her. 
  Kommer man ned i mosen om aftenen, er der 2-3 nattergale, der synger sam-
men med kærsanger og måske en enkelt sivsanger, mens gøgen kukker i det 
fjerne. I år var der også den mere sjældne græshoppesanger (ca.1000 par i Dan-
mark), der sang i 3 uger. Nok til at man må tro, at den i år har ynglet her. 
   På de store tørre engarealer og langs grusvejene kan man i træktiden se byn-
kefugl og stenpikker samt flere flokke af gule og hvide vipstjerter samt eng-
piber ind imellem. 
   Når jeg nu nævner disse 20-30 forskellige småfugle, er det for at give fugle-
kikkere, der ikke er så øvede, en mulighed for at lære vore ganske almindelige 
fugle at kende. For slår man op i en fuglebog med 400 arter, kan det virke 
ganske uoverskueligt. 
   Ellers brug D.O.F.´s hjemmeside. Skriv fuglenes navn, og der dukker en 
rigtig god beskrivelse op, der er bedre end de fleste fuglebøger. 
   Til sidst skal jeg lige nævne en kuriositet for området. Den 25.maj, en dag 
hvor det blæste rigtig kraftigt fra øst, fløj der den fineste stor trane lavt langs 
med åen op mod Galten. I Danmark er tranen blevet mere og mere udbredt. 
   Siden 1990, hvor der kun var 2-3 par, er der nu omkring 100 par i Danmark, 
med hovedsæde i Nordjylland og Bornholm. Men ellers er det i det østlige Dan-
mark, man ser de store traneflokke, der om foråret i april måned bevæger sig op 
til de skandinaviske ynglepladser, hvor Hornborga Søen i Sydsverige hvert for-
år er samlingsstedet for 10.000 traner, der her udfører deres berømte tranedans. 
  Hvis der er nogen, der ser noget spændende, eller vil udveksle fugleoplevelser, 
er I velkommen til at kontakte mig. Per Clauson-Kaas mail: pckaas@hotmail.com  
PS: Dagen før deadline var der 100 dobbeltbekkasiner, der samlet stod i engen. 
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Hertha Levefællesskab 
Lørdags Café 

           Der er lørdagscafé  igen den 2.okt. og 6.nov. fra kl.14 til 1630 
   Der vil ofte være musikalske indslag. I caféen kan der købes kaffe/the samt 
lækkert hjemmebag. Der arrangeres også rundvisning.  
Den 2.okt. holder Marionet-teatret loppemarked fra kl.14 til 1630.i Herthas Café. 
  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 

Foto fra Herthas høstmarked: 
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Hertha Levefællesskab 

Hertha-høstmarked 
   Endnu en gang er et Hertha Høstmarked vel overstået, denne gang med en 
fornemmelse af publikumsrekord på 600 besøgende. 
   I år var temaet BIODYNAMIKKEN, og folk kom fra nær og fjern for at få 
mere information om landbrug, gartneri og forskningens brug af BIODYNA-
MIKKEN i det daglige. 
   Samtidig var der en rigtig fin gøgler-stemning med lege, arbejdende værk-
steder og mange forskellige boder med salg og udstillingsvarer. Selvfølgelig 
kunne man også i år tilfredsstille ganen med lækkerier fra cafeen og pande-
kagehuset. 
   Et flot udført og opsat teaterstykke fra bofællesskabet satte hele dagen i en 
smuk ramme. En dejlig dag på alle måder. 

Johnny  . 

 Forrige side: Øverste fotos er fra ”Vennepladsen” 
De nederste fotos er fra forestillingen ”Klods Hans” 
 

 
Serveringsteltet ved ”Vennepladsen 

 
Kostalden var også godt besøgt 

 
Æggevæddeløb ved”Vennepladsen”  

 
Pandekagehuset vor også godt besøgt 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvad mangler Brugsen bestyrelse næste år? __________________ 
2. Hvornår har HG&B legepladsdag i efteråret? _________________ 
3. Er der Quindeaften i Herskind Forsamlingshus? _______________ 
4. Hvornår kan man få presset æbler i Skivholme? _______________ 
5. Starter der præmiewhist i Boldklubben?__________ 
6. Vil Dilettanterne gerne have hjælpere og nye skuespillere? ______ 
7. Holder KFUM-spejderne julemarked i år. ______ 
8. Hvornår er der Lørdags Café  i Hertha? __________________ 
9. Bliver Skivholme Kirke igen DR-kirke? _____ 

10.   Kan der i bladet findes oplysninger om CoopPlus?_____ 
11.   Arrangerer DN en bustur til Skovsgård på Langeland? _____ 
12.   Hvornår starter Edb for ældre på Herskindskolen? _________ 
13.   Afholder Landsbysamvirket møde i Herskind Forsamlingshus? ____ 
14.   Er Landsbyrådet tilhænger af vindmøller syd for Hertha? ____ 
15.   Har der været bedsteforældredage i Nordlyset? _____ 
16.   Skal Herskindskolens toiletter renoveres?  _____ 
17.   Er der stadig et Folkebibliotek ved Herskindskolen? _____ 
18.   Hvem af annoncørerne har tlf. nr. 8674 1435? __________________ 

 

  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.dec.2010.  
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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Herskindsigt      33. årgang nr. 127       Sept. 2010 
 
  

 
Skt.Hans, Skivholme 

 
Skt.Hans, Herskind 

 
 

 
Sporenes Dag 13.juni Sidste skoledag 25.juni 

 

 
Børnedyrskue, HB´s sommerfest Auktion, HB´s sommerfest 

 


