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34. årgang nr. 130        Juni 2011 
 

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  
 

 

 
Landsbydagen d.8.april 2011 

Borgm. Jørgen Gaarde, Karen Lindemann, Claus Leich og Gunnar Hansen 



 

 2

 
 

  Så er det igen lykkedes at få Herskindsigt færdig til tiden. Som normalt et 
nr., der er nogle sider mindre end de 3 andre i året, men alligevel fyldt med 
mange gode tilbud til beboerne ”nord for åen”. 
  Start fx med at studere kalenderen, der er på midtersiderne, som kan tages 
ud og placeres på et sted, hvor man let kan få fat på den. Det er jo trist, 
hvis  et interessant arrangement overses. 
  Der var vist ikke mange, der glemte Landsbydagen d.8.april. Fremmødet 
var imponerende, og presseomtalen både før og efter tilfredsstillende . Det 
er rart for arrangørerne, når det er tilfældet. Risikoen for at blive glemt og/ 
eller overset bliver så noget mindre, og det er min opfattelse, at politikerne 
forstod, at vi her i nord hverken er interesseret i motorvej og kæmpevind-
møller, men gerne vil have sund mad til vore børn. 
  De to grupper mod motorvej og kæmpevindmøller holder godt øje med 
udviklingen. Begge steder er der tale om en igangværende VVM-undersø-
gelse. Meget taler for, at ingen af planerne bliver til noget, men det bliver 
spændende at se politikernes beslutning. 
  Hørslevgruppen mod kæmpevindmøller syd for Hertha har holdt en del af 
deres møder på Herskindskolen. Desværre blev det senest afholdte møde 
generet meget af 9.kl. elever, der dagen før sidste skoledag mente, at de 
kunne smide møbler på skolens tag og blokere hovedindgangen med en 
opklodset bil. Desuden var der det sædvanlige svineri med skumspray, 
WC-papir, ketchup, remoulade. Under mødet blev der slået på ruden til 
mødelokalet, og det var ikke muligt at få en fornuftig dialog med eleverne. 
Deltagerne i mødet, som bl.a. var fra Aarhus Kommune, var meget forbav-
set over elevernes opførsel. Forhåbentlig vil det ikke gentage sig fremover. 

  Der har været udskiftning i flere bestyrelser, og tilsyneladende er dette 
sket uden problemer. Det er rart, at nogen tager over, når det er aktuelt. 
  Tilslutningen til generalforsamlinger er altid meget behersket. Forhåbent-
lig bliver tilslutningen til køb i Herskind Brugs også bedre. Lottosalget vil 
sikkert stige, efter en lottokupon solgt i Herskind Brugs har givet 18,2 mio. 
  Som afslutning vil jeg også her takke for ”Sporen” og gaverne m.m., selv 
om jeg har gjort det på side 41. Det er rart, at ens arbejde bliver påskønnet. 

Hans Gravsholt 
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  HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 
nyt i området. Næste nummer udkommer midt i sept. måned 2011. Oplag 
700 eksemplarer. Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Juni 2011   
   4 - 10 Landsbyrådet  
 11   Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 12  Herskindskolen  
 13  Nordlyset (Børnehaven)  
 14 - 17 Herskind Brugsforening 
 18 - 20 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  21 - 24 Aktivitetskalender 
  25 - 29 Herskind Boldklub 
 30   Herskind Dilettanter 
 31  Herskind Forsamlingshus 
 32  Skivholme Forsamlingshus 
  33  Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 34 - 36 KFUM-spejderne 
 37 - 40 Hertha Levefællesskab 
 41 - 44 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud marts 2011: Mona Rasmussen, Terpvej 3, Skivholme 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.42) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.30.aug.2011.   
Forsiden er fra Landsbydagen med Vindmølle-udstillingen i baggrunden.   
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 Lis Weiling 8695 4177 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
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 2341 7962   lmorch@gefiber.dk    
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   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 
Landsbydag d.8.april i Herskindhallen 

Pressemeddelelse sendt umiddelbart efter landsbydagen 
   Landsbydagen blev som i de seneste år en stor succes. P-pladsen ved 
Herskindhallen var langt fra stor nok, så Ladingvej blev benyttet til parke-
ring næsten fra Herskind til Skivholme Kirke! 
   Årets åbningstale blev holdt af formanden for Miljø og Plan, Claus Leick, 
som bl.a nævnte, at han havde registreret, at der var ”god vind” i det nord-
lige af kommunen. Sikkert med reference til den kraftigt stormende kuling 
på dagen. Og måske inspireret heraf, var han var i sin tale inde på, at den 
nordlige del af kommunen sikkert ville komme ind i billedet i forbindelse 
med kommunens udpegning af mulige placeringer af vindmøller. Han gav i 
øvrigt udtryk for stor interesse for at lytte til de synspunkter, som man lokalt 
har til de mange forskellige projekter, som der aktuelt er gang i. 
   Efter åbningstalen benyttede Mogens Grejsen lejligheden til at overrække 
en flot kurv fra Landsbyrådet til Hans Gravsholt, i anledning af at han netop 
havde modtaget Skanderborg Kommunes kulturpris ”Sporen”. 
   I hallen var der ivrig aktivitet i de opstillede stande, som omhandlede em-
ner som Vindmøller, Motorvej, Mad, Motion og ”Maries Have” (Et senior-
bolig-projekt).  Desuden var der en stand, hvor cykelstigruppen i Skivholme 
havde opstillet en motionscykel, hvorpå de besøgende kunne cykle en tur 
svarede til afstanden mellem Herskindskolen og Skivholme. I alt 89 benyt-
tede lejligheden til at afprøve ruten, bl.a. borgmester Jørgen Gaarde.  
   Børnehaven Nordlyset opførte et teaterstykke, og Herskindskolens yngste 
klasser underholdt med flere sange. Derefter var der gymnastikopvisning af 
hold fra Herskind Boldklub, der i øvrigt også havde en stand, der viste, hvad 
de har af tilbud såvel i hallen som på banerne udenfor.  
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Børnekoret synger                Skoleleder, politikere, børnehaveleder 

    og Inge Lorenzen (med ryggen til) 
 
   Kl.1730 var Herskind Folkekøkken klar med den aktuelle menu bestående 
af grøntsagssuppe med møllehjul, luftfrikadeller med vindkartofler og sky-
sovs og som dessert motorvejskage. I alt 230 deltog i fællesspisningen, og 
undervejs blev de spisende underholdt af Herskind Dilettanterne, som med 
skøre påfund satte stemningen i vejret.  
   Mens børnene var til diskotek i klubben, var der amerikansk lotteri med 
flotte sponsorgaver og efterfølgende  ”Zumba for alle”. Mange - både børn 
og voksne benyttede lejligheden til at få en smagsprøve på den form for 
motion. Alt i alt var det en vellykket dag, og samlet besøgte op mod 500 
borgere Landsbydagen. 
   I år blev alle arrangementer på Landsbydagen gennemført uden tilskud 
fra kommunen. Og med den store opbakning er der ingen tvivl om, at øko-
nomien i arrangementet hænger fornuftigt sammen. 
   Til forskel for andre år var der rift om pladserne for at få lov til at udstille - 
eller berette om - lokale aktiviteter. Med den opbakning er det en fornøjelse 
at arrangere en Landsbydag, og det vidner om et godt sammenhold og sam-
arbejde ”nord for åen”, afslutter en tilfreds Mogens Grejsen, formand for 
Landsbyrådet.            Hans Gravsholt 

 
 

Læs mere om Landsbyrådet  
 

Beslutninger og opnåede resultater på hjemmesiden 
 

www.herskind-skivholme.dk        
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Landsbyrådet 
   Da mange måske ikke har mulighed for at benytte internettet til 
informationer, vil der efterfølgende være en redegørelse for noget af 
det, der kan findes på internettet. 

Status på udbygningen af rute 26 Århus – Viborg 
  I øjeblikket er Vejdirektoratet i fuld gang med VVM-undersøgelsen af de 
tre ruteforslag, og der dukker af og til nye dokumenter op på deres hjem-
meside vedrørende dette. 
(http://www.vejdirektoratet.dk/dokumentniveau.asp?page=document&objno=74604  
eller http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=283946) 
  I forbindelse med høringsperioden i november 2010 indgav motorvejsud-
valget under Landsbyrådet en indsigelse mod, at en kommende motorvej 
mellem Aarhus og Viborg skulle gå igennem vores lokalområde. I indsi-
gelsen gjorde vi opmærksom på problemerne med at føre motorvejen tværs 
gennem kulturarvsområdet ved Borum-Eshøj, ligesom vi præsenterede et 
forslag til alternativ linjeføring. Indsigelsen, inklusiv alternativ linjeføring 
kan ses her: http://www.herskind-skivholme.dk/?page_id=1642 
  Motorvejsudvalget havde desuden - i forbindelse med landsbydagen den 
8. april - en stand i hallen på Herskindskolen, hvor vi præsenterede, dels de 
aktiviteter der i øjeblikket er i gang, dels den indsigelse som vi sendte til 
Vejdirektoratet i forbindelse med høringen i november 2010. 
  Vi fik på landsbydagen lavet en aftale med formanden for Miljø- og Plan-
udvalget i Skanderborg, Claus Leick om en rundvisning i det område, hvor 
den kommende motorvej vil komme til at ligge, hvis den sydlige linjefø-
ring ender med at blive den, der gennemføres.  
  Ud over rundvisningen med formanden for Miljø- og Planudvalget i 
Skanderborg har vi også været så heldige at gennemføre en rundvisning i 
området for borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg. 
  Fra begge politikeres side har vi modtaget megen sympati for vore syns-
punkter omkring valg - og ikke mindst fravalg!- af linjeføringer. Man er 
fra kommunens side meget opmærksomme på, at dette vil få store konse-
kvenser for såvel de naturmæssige- og kulturelle- som for de rekreative 
værdier i området. 
  Som det er fremgået af dagspressen, har Skanderborg kommune meget 
klart gjort opmærksom på sin holdning til, at en kommende motorvej 
måske skal pløje sig tværs igennem kulturarvs-områder, oldtidsminder    
og rekreative områder, når den lige så godt kan føres gennem åbent land. 
  Fra motorvejsudvalgets side afventer vi nu, at Vejdirektoratet afslutter sin 
VVM undersøgelse, som naturligvis vil blive læst og kommenteret med 
stor interesse. Undersøgelsen forventes afsluttet til oktober 2011, og tiden 
må så vise, om et kommende folketingsvalg måske kan tænkes at påvirke 
tidsfrister og beslutningsprocesser i relation til projektets gennemførelse.  

Bo Sjøgaard 
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Landsbyrådet 

Vindmøller ½ km syd for Sporet ved Herskind 
     Hørslevgruppen mod kæmpevindmøller arbejder fortsat for at der ikke 
rejses 2 stk 135 m høje vindmøller mellem Hørslev og Skovby N ½ km N 
for sporet ved Engvej. På hjemmesiden www.hoerslevgruppen.dk kan der 
findes et væld af oplysninger om bl.a. lavfrekvent støj, og Landsforeningen 
Naboer til Kæmpevindmøller har hjemmesiden www.stilhed.eu, hvor der 
også er mange oplysninger. Der er nu 110 møllegrupper, der er medlem af 
foreningen, der går ind for vedvarende energi – med omtanke, JA til vind-
møller på havet, men NEJ til kæmpevindmøller på land. 
   Hørslevgruppen har lige udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne. Heri 
omtales bl.a. dialogen med byrådspolitikerne (især i Aarhus Kommune), en 
udbytterig tur til kæmpevindmøller ved Tarm og standen på Landsbydagen. 
   Desuden opfordres alle til at blive medlem. Interesserede kan kontakte: 
Mogens Grejsen, undertegnede eller Annie Mygind, Hørslev. Tlf.6133 3567.  

Hans Gravsholt 

Seniorboliger i Herskind. ”Maries Have” 
  Der arbejdes fortsat for at få etableret seniorboliger i Herskind. Desværre 
er prisen på jorden mellem Lærkevænget og Engvej urimelig høj. 5 gange 
det beløb, som ejendomsmæglere mener er rimeligt. Derfor undersøger 
man nu muligheden for at etablere dem syd for Herskind Forsamlingshus. 
Dette areal har været ”inde i billedet” for nogle år siden, og for gamle her-
skindborgere ligger stedet godt og tæt ved bl.a. Brugs og busstoppested. 
   På Landsbydagen havde arbejdsgruppen en stand, hvor der var forskel-
ligt materiale om arbejdet. Gruppen har bl.a. haft kontakt med OK-fonden  
(Omsorgs Klubben), Torben Overgaard, Brabrand Boligforening og borgm. 
Jørgen Gaarde, og der er besøgt en del plejehjem og seniorbofællesskaber. 
   På generalforsamlingen d.28.april var konklusionen, at man mente, at der 
blev etableret et seniorbofællesskab i Herskind inden for en kort periode. 
Yderligere oplysninger kan fås ved bl.a. Gunnar Hansen 2447 4979, Ditte 
Wrist og Leif Hansen 2168 1440 og 8695 4022 og undertegnede. 

 Hans Gravsholt 

Sund mad fra Hertha i Børnehaven 
 Også dette projekt havde en stand på Landsbydagen. Her var der også ma-
teriale om projektet, som fortalte om planerne. Som det fremgår af omtalen 
midt på side 13, har Nordlyset fået etableret et produktionskøkken, hvor 
bl.a. udviklingshæmmede i Hertha skal hjælpe med at tilberede sund mad 
til børnene i børnehavn. Folderen Mad med perspektiver kan rekvireres i 
børnehaven og i Hertha. Heri er der en fin beskrivelse af projektet. 
 Sidste nyt: Der er bevilget 25.000 kr. fra Landdistrikspuljen til projektet. 

Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Køreplan for Lokalrute 450 
  Som mange måske har opdaget, er der på standeren ved Bøgeskovvej i 
Herskind nu tilføjet et rødt skilt med teksten Lokalbus. Se busplanen på 
side 7 i forrige udgave af Herskindsigt.     

Lektie-Café og Edb for ældre 
  Aktiviterne fortsætter efter sommerferien. Mere herom i sept.udgaven.  

Hans Gravsholt 

Lokalhistorie 
  Lokalhistoriegruppen i Herskind er nedlagt, men vi er fortsat interesseret 
i oplysninger om ”gamle dage”. Det kan fx være billeder, avisomtaler eller 
andet, der er dukket op ved en oprydning. Hvis det ønskes, vil materialet 
blive tilbageleveret efter indscanning. Aflever det til nedenstående, der vil 
aflevere det til Galten Lokalarkiv.  
  Her er betjeningstiderne mandag kl.14-16 og torsdag kl.16-18. Alle kan i 
Galten Biblioteks åbningstider komme i Lokalarkivets forrum ved at låne 
nøgle af bibliotekspersonalet. Det kan allerede nu afsløres, at dyrlæge Jør-
gen Grymer vil gentage succéen fra sidst han besøgte Galten Bibliotek med 
sit forrygende foredrag: Fra hestevogn til firehjulstrækker. Datoen er endnu 
ikke fastlagt, men det bliver i oktober.        Hans Gravsholt  

Nyt fra Galten Bibliotek 
  Som det fremgår af ovenstående, gentages Jørgen Grymers foredrag i okt. 
Ordet fanger…hedder en landsdækkende læsekampagne. Og det hand-
ler om vigtigheden af at læse højt for sine børn, så de senere får lyst til selv 
at læse. Som forældre har man her alle tiders chance for at forbedre barnets 
læseegenskaber og gøre det interesseret i verden omkring os. Så det er bare 
med at komme i gang. Galten Bibliotek bugner af bøger lige til at plukke 
ned fra hylderne. Og ved du ikke lige, hvad du skal læse for junior, så 
spørg det venlige personale.  
  Hen over sommeren vil der være en læsekonkurrence, Sommerbogen, 
hvor børn kan læse og skrive en lille genfortælling af det læste, og dermed 
deltage i lodtrækningen af, ja, bøger…… Læse-lodseddelen kan hentes på 
Galten Bibliotek og afleveres samme sted.  

Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på bibliotekernes nationale hjemmeside: 
www.pallesgavebord.dk - siden for de 8 -12-årige, hvor du kan finde inspi-
ration til læsning, spil, chatte og meget andet. For at bruge de interaktive 
funktioner skal du bruge et password. Kom ned på Galten Bibliotek og få 
adgang til hele gaveboden.   

Biblioteket ønsker alle en god og oplevelsesrig sommer. 
Husk Galten Bibliotek er åbent hele sommeren.       Anne Sofie Flintholm 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
  Bestyrelsen deltager i ”Foreningernes Aften 2011” i Kulturhuset d.9.juni. 
  Projektet ”Liv i forsamlingshusene” har i 2011/2012 arrangementer de 
samme steder som i 2010. Kontakt evt. Egon Kjær Sørensen eller Jesper 
Simonsen for yderligere oplysninger. 
  Landsbysamvirket er med til at vurdere ansøgningerne til Landdistrikts-
puljen. Den næste ansøgningsfrist er i efteråret, og det er foreningerne, der 
kan søge om tilskud til lokale projekter. Blandt ansøgninger i april blev der 
bevilget 25.000 kr. til ”Mad med perspektiver”, som drejer sig om mad la-
vet af Hertha-beboere til børnene i Nordlyset. Man håber på, at det kan ud-
vikle sig til at omfatte alle børnene, der går på Herskindskolen. 
 

  Landsbysamvirket står for ture i kommenen med titlen ”Kend din egn”. 
Lørdag den 28. maj var der en bustur til egnen omkring Veng og Mesing 
med 40 deltagere. Den startede i Veng kl.10 og sluttede samme sted kl.15. 
Fra Veng kørte man til Nr.Vissing, over Jaungyde og forbi Ravnsø til Hem-
stok og videre derfra til Hårby til Mesing og gennem Borgmesterskoven til 
Dalvej. Desuden var man i Søballe og Høver, og der blev fortalt om Sand-
gravvold i Gammelgård Sø med Rane Jonsens borg. 
  Næste tur bliver lørdag d.18.juni til egnen nord for Skovby-Galten med 
start i Hertha Levefællesskab, hvor der vises rundt og fortælles om stedet, og 
der bliver orientere om Sporet ved Herskind og om planer om et fugletårn på 
sporet og om to påtænkte kæmpe-vindmøller ½ km syd for sporet. 
  Herefter køres der i bus til Skovby Rensningsanlæg, hvor der orienteres 
om planer om nyt spor i Lyngbygård Ådal. Der køres videre til Sjelle og ad 
Wedelslundvej til Galten. Herfra køres der til Skjørring og Sjelle og videre, 
mod nord ad Voldbyvej, Gl.Skolevej, Mosevej, Lyngballevej og Skyttehus-
vej til den nye natursti i Præstegårdsskoven. Her vil der blive orienteret om 
Vejdirektoratets planer om motorvej. (Omlægning af Viborgvej) 
  Derfra køres gennem Skivholme til Borum Eshøj (i Århus Kommune), hvor 
der vil blive orienteret om bronzealder-højene og udsigten nydes. Desuden 
vil motorvejen igen blive omtalt. Derefter køres der videre ad Bakkevej, 
Poppelgårdsvej og Ladingvej til Skivholme Kirke, hvor der bl.a. vil blive 
fortalt om kalkmalerierne og kirken. Fra kirken køres der forbi Herskind-
skolen ned til Herskind Brugs og til Hertha Levefællesskab. 
  Der vil i pressen blive orienteret om turen, men notér dato og tilmeld dig. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Spor i landskabet ved Herskind 
 

Sporet ved Herskind 
inviterer på Sommertur 

i den storslåede natur syd for Herskind 
søndag d.12.juni 2011 kl.1330 

På turen vil der blive svaret på spørgsmål fra deltagerne, og der vil  
blive orienteret om planter og fugle samt om planer for ændringer. 

Start fra Herthas P-plads på Landsbyvænget  
Per Clauson-Kaas og Hans Gravsholt viser rundt på sporet. 

Vi kommer bl.a. ned til mergelgraven, hvor der er en storslået natur. 
Her blev der i 1930´erne gravet mergel til gårdene vest for stedet. 

Vi kommer også til ”Skovfogedens Have”, hvor der er en speciel natur,  
og til Lyngbygård Å og langs engarealerne, hvor der er et rigt fugleliv.  

I slugten vest for Præstbrovej er naturen igen anderledes og flot. 
Kom og oplev det. Sporet er gjort farbart i dagens anledning. 
Mødestedet er på parkeringspladsen på Landsbyvænget. 

Her vil der fra kl.13 være folk, der kan fortælle om sporet og Hertha, 
og der vil blive orienteret om ændringer på sporet bl.a. et fugletårn  

og om betænkeligheder og modstand mod kæmpe-vindmøller ½ km  
syd for planlagt fugletårn samt om planerne for et nyt spor ved  

Skovby Rensningsanlæg – altså også i Lyngbygård Ådal. 
Hertha har i dagens anledning åbent hus, og der vil være personer, 

som kan fortælle lidt om Hertha Levefællesskabs historie og formål. 
Naturfredningsforeningen vil vise foldere og orientere  

om andre ture og andet i lokalområdet. 
Efter turen kan der købes kaffe og kage og en sodavand til børnene. 

Alle er velkomne og arrangementet er gratis 
Vandtæt fodtøj anbefales – især hvis det har regnet 

Arrangører: 
Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt, Landsbyrådet Herskind-Skivholme 

og Danmarks Naturfredningsforenings Skanderborg Afd. og Spor i Landskabet 
Hans Gravsholt 
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Skanderborg afdeling      
Nattergale-turen til Tåstrup Sø d.31.maj var vellykket med ca.50 deltagere.  
 

Fugleturen på Sporet v.Herskind d.4.juni kl.4 var også vellykket m.15 deltagere.  
  

12.juni: Sporenes Dag. Hertha´s P-plads kl.14. Se forrige side. 
 

19. juni: Familietur til Dalgård ved Øm Kloster kl. 13.  
    Overdrev og biodiversitet. Turleder: Olaf Møller. 
 

31. juli: Fra vind til vand.  
    Tur fra Gl. Ry Mølle til Kloster Mølle kl.13. Turleder: Olaf Møller. 
 

13. aug.:  Skivholme Skov.  
    P-plads ved Skivholme Forsamlingshus kl.13. Turleder: Karin Nielsen. 
 

Se nærmere omtale i Natur og Miljø, på DN´s hjemmeside, på internettet på  
Det sker i Skanderborg og Natur og kulturture  - Skanderborg. 

Hans Gravsholt 

 
Ved Lyngbygård Å 4.6.2011 

 
Ved ”Christians Sø” 4.6.2011 

  
Fra Nattergale-turen til Stjær Sø den 31.maj 2011
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

Sidste skoledag inden sommerferien. 
   Fredag den 24.juni er sidste skoledag inden sommerferien på Herskindskolen. 
Vi har haft tradition for, at alle skolens elever og lærere går i samlet flok ned 
gennem byen. Da vi ikke mere har en aftale om aflevering af heks til Sct.Hans 
bålet, har vi i år ændret planerne. Det betyder, at hele dagen tilbringes på Her-
skindskolen – det bliver lavet en idrætsturnering på boldbanerne. 
Skolens personale ønsker alle en rigtig god sommerferie.  
1.dag efter sommerferien. 
Tirsdag den 16. august glæder vi os til at byde alle elever og personale velkom-
men til et nyt skoleår. Vi møder kl. 8.25-13.20 (1.-9.kl.), og igen i år mødes vi 
mellem højene. Vi hejser flaget, og vil synge et par sange og dermed byde nye 
som gamle elever og lærere velkommen til et nyt skoleår. 
Skolebussen kører som normalt. 
1.dag efter sommerferien – 0.kl. 
Tirsdag den 16. august glæder vi os til at byde 0.kl. velkommen til deres første 
skoleår. Vi mødes alle mellem højene, hvor skoleleder Kim Sørensen byder 
velkommen. Børnehaveklassen er i skole fra kl.8.25 – 12 denne første skoledag. 
Tove Severinsen 
Skolens sekretær gennem mange år har besluttet sig for, at gå på efterløn efter 
sommerferien. Tove har gennem årene haft mange poster og funktioner. I en 
periode var hun landsformand for skolesekretærerne i Danmark.  
  På Herskindskolen har Tove også været tilknyttet biblioteket og børnehaven 
Nordlyset. For tiden er hun valgt sikkerhedsrepræsentant for alle ansatte på sko-
len samt formand i personaleforeningen. I sit job som sekretær har Tove ofte væ-
ret skolens ansigt udadtil, hvor hun har stået for NYT hver måned, og løbende 
opdateret skolens hjemmeside samt ajourført skolens Huskemappe. 
  Det vil føre for vidt at komme ind på alle Toves arbejdsmæssige felter og kom-
petencer, men det bliver sikkert umuligt at finde en afløser med hendes indsigt og 
kunnen. Tove har valgt at stoppe for at bruge mere tid med sin mand Leo, som er 
gået på pension samt børn og børnebørn. Desuden vil BIO Huset sikkert også 
nyde godt af, at Tove får mere tid. 
  Alle ansatte ønsker Tove al mulig held og lykke i fremtiden og takker for hendes 
store indsats på Herskindskolen. Skolen afholder farvel- reception for Tove torsdag 
d.23.juni kl.14-16 i personalerummet overfor skolens kontor. Alle er velkomne. 

Kim Sørensen 

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
 Nu er sommeren ved at være over os, og børnene nyder meget, at de KUN 
skal have jakke og sko på ud på legepladsen.  
Personalerotation 
De voksne i Nordlyset har prøvet noget nyt i uge 17, nemlig personalerota-
tion. Her blev en medarbejder fra hver gruppe rykket i en anden gruppe for 
en uge. Det var for at lære hinanden bedre at kende på tværs og inspirere 
hinanden. Oplevelsen har været rigtig god for alle. Det er allerede beslut-
tet, at det ikke er sidste gang, da det fremadrettet vil udbygge kendskabet 
og samarbejdet på tværs. 
Arbejdsdag / Sommerfest 2011 
Den 27. maj blev den årlige kombineret Arbejdsdag /Sommerfest afholdt. 
På den første del af dagen blev der taget fat af både børn, voksne og foræl-
dre. Især blev udenoms arealerne forskønnet. Efter det hårde arbejde gik 
festen i gang med hyggeligt samvær. Medbragte bøffer og pølserne blev 
grillet, og dertil blev nydt lækkert tilbehør. 
Mad med perspektiver 
Nordlyset har været så heldig at blive udvalgt til at få etableret et produk-
tionskøkken. Dette er blevet sat gang tirsdag d.17.maj, hvor de første hånd-
værkere har gjort deres entre. Dette har gjort, at personalet i Nordlyset har 
været nødt til at tænke kreativt for at undgå store gener i dagligdagen. Det 
nye køkken forventes færdigt inden sommerferien. Nu ses der med glæde 
frem til, at det nye køkken tages i brug og indgår i Nordlysets dagligdag. 
Fællesledelse med Herskindskolen 
I forbindelse med besparelser i Skanderborg kommune er det besluttet, at 
der skal etableres fælles ledelse mellem flere daginstitutioner. Her i Her-
skind har bestyrelsen fra børnehaven og skolen sagt ja til, at Nordlyset og 
Herskindskolen skal have fælles ledelse. I den forbindelse er der sendt en 
ansøgning til undervisningsministeriet, som skal behandle denne ansøg-
ning. Vi håber og regner med at få dispensationen. Der er derfor nedsat en 
arbejdsgruppe med Hanna, skoleleder, viceskoleleder og SFO/klubleder, 
hvor der arbejdes med vores fælles fremtid. Der vil i løbet af efteråret blive 
afholdt et informationsmøde omkring dette projekt. 
Skolen venter 
I maj blev der sagt farvel til de kommende skolebørn med Gallafest og 
overrækkelse af diplomer. Deres daglige gang er frem til skolestarten i 
Kometen, hvor forberedelserne til at blive skolebørn og en sammenrystet 
klasse er i fuld gang. Nordlyset ønsker dem held og lykke på skolen. 
I ønskes alle en fantastisk sommer 

På bestyrelsens vegne Helle Pernille Hansen      



 

 14 

 
   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Lis Weiling, bestyrelsesformand 

Siden sidste nummer af Herskindsigt er der sket en del i og omkring Jeres 
lokale butik. Der har været generalforsamling, hvor der skete en kraftig ud-
skiftning af bestyrelsen, bl.a. gik Ida Jensen af som formand efter 10 år i 
bestyrelsen, hvoraf hun har været formand de sidste 7 år. 
  En stor tak til Ida for det store stykke arbejde og engagement hun har lagt 
i Brugsen. Ligeledes tak til Pia Brandt og Christian Bager for deres gode 
humør og engagement ved vores arrangementer og bestyrelsesmøder. 
  Nedenfor er referatet fra generalforsamlingen, og som det ses, kunne der 
sagtens have været flere til generalforsamling, men det er vist ved at være 
generelt for foreningslivet i Danmark, at der ikke kommer ret mange til 
generalforsamling. ”Sæt man bliver valgt”. 
Referat af Generalforsamling i Herskind Brugsforening d.24.3.2011. 
Til stede; 25 fremmødte inkl. bestyrelsen 
1. Valg af ordstyrer. Hans Gravsholt. Generalforsamlingen er varslet i 
rette tid. Der er ikke indkommet forslag og punkt 5 slettes. 
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Ida Jensen. Refereret i 
hovedpunkter. Der er afholdt 8 møder i bestyrelsen i 2010. Herudover er 
der tilbud om flere møder i FDB og COOP regi, der er deltaget i efter in-
teresse. Formanden og uddeler har deltaget i formandsmøder og afholder 
også budgetmøde. 
Udfordringer i 2010;  
Krav til stram omkostningsstyring, især på personaleomk.som udgør 14,9 % 
Løbende sparring med Coop ved salgskonsulent Torben Andersen. 2 møder 
i 2010 har bl.a. givet anbefaling til ombygning. Flere konkurrenter i nær-
området. Omsætning under pres - især fald i institutionssalg. 
Resultat; 
Fald på 800.000 kr. i omsætning på butiksvarer, stigning på benzinomsæt-
ning på 730.000 kr. Overskud på 81.965 kr. mod budget 180.000 kr. Der er 
dog betalt flere udgifter til ombygning allerede i 2010. Ekstra udgifter til 
vandskade, forsikring og snerydning. 
Investering i 2010; 
Nyt køkken på Præstbrovej 1, ny brugt bil og udvendig varegård. 
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Herskind Brugsforening 
Tiltag i 2010; 
Medlemsbreve afskaffet pr. post og omdeling. For dyrt og tidskrævende. 
Nu kommer der medlemsbreve og tilbud via mail, opslag i butikken og 
skilte ved vejen. 
Aktiviteter; 
Afviklet flere af FDB´s aktiviteter fx fairtrade og økologi arrangement. 
Stand på Landsbydagen. 
Julearrangement med Falck og julemanden. Fastelavn for børnene. 
FDB; 
Orientering om FDB, Danmarks største medlemsforening. Andelskapital v. 
nye medlemmer. 3700 på landsplan og 10 i Dagli´Brugsen Herskind. 
Reklamefremstød for FDB til øget kendskab. 
Coop PLUS; 
Orientering om Coop PLUS system, opsparing af point ved varekøb. Til 
køb af varer på plustorvet. Udvides senere med adgang til køb i egen butik. 
Mail med personlige plus point som er særlig gode tilbud. 1000 plus-point 
svarer til ca.70 kr. 
Planer 2011; 
Ombygning som allerede er færdig på nuværende tidspunkt. Nyt bake-off, 
ny kasse opstilling, nyt frugt, grønt og kød kølere, ny kontoretablering x 2, 
personale stue, isolering af loft.  
Udgift ca.1 mio. kr. Har givet en mere kundevenlig butik. 
Budget;  
 Uændret omsætning. Holde omkostninger nede som i 2010. Budgetteret 
overskud på 130.000 kr. Indtil nu i 2011 er der fald i omsætning i forhold 
til budget og ekstra udgifter i forbindelse med byggeri, og snerydning. 
Udfordringer 2011; 
Fortsat pres på omsætn. Lukkelov afskaffes i 2012. Bevare vor lokalbutik. 
Spørgsmål til beretning; 

- Om lukkelov får den store betydning? Ja, kapitalstærke butikker som fx 
Bilka vil holde åbent alle søndage og ”købe” sig til kunder med gode 
tilbud. 

- Nye medlemmer tilkommet? Ja ca. 8-10 stk. 
- Ny madpyramide? Butikken er klar til at sælge frugt og grønt. 
- Kan vi holde omsætning i forhold til konkurrenter? Ja og nej - vi havde 

taget et stort tab, da Rema i Sabro åbnede, så Rema i Skovby har ikke 
givet yderligere tab i omsætningen. 

Tab i omsætning til og med uge 11 2011 på 225.000 kr. 
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Herskind Brugsforening 
  Forslag fra Anna Margrethe om at lave en talon til Herskindsigt, som 
man kan indlevere med mail-adresse. 
  Forslag fra Børge Pedersen: Send en mail til Brugsen. Brugsens mail-
adresse er tilgængelig i Herskindsigt og på hjemmesiden under 
www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk og på Dagli´Brugsen 
Herskind´s hjemmeside.  Beretning godkendt. 
3. Michael Øulee fremlægger årsrapport. 
Samlet omsætning på 18.829.290 kr. Overskud på 81.965 kr. 
Specifikation af forskellige punkter i årsrapporten.  
Årets resultat overføres til egenkapital. 
Spørgsmål til Årsrapport; 

- Ombygningspris? Ca. 1,2 mio. kr. 
- Hvilken finansering? Der er undersøgt flere muligheder, men det bliver 

Realkredit. Det gamle lån indfries. 
- Hvad er dækningsbidraget på benzin? 3,1 % = 306.000 kr.  
- Omsætning på benzin? Øget både i mængde og indtjening. Regulerer nu 

prisen allerede kl.12. 
- Eksterne omkostninger, hvad dækker de? Skat, vandskade, rengøring,  

½ køkken, snerydning, el, varme, vand og små-anskaffelser. 
- Ønske fra Henrik Andersen om mere specificeret regnskab, hvor man 

kan se flere detaljer under de forskellige punkter. Det fremlagte regn-
skab er lovligt i forhold til krav fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Velkommen i bestyrelsen til nøje regnskabsgennemgang. 

Årsrapport godkendt. 
4. Gennemgang af vedtægtsændringer/ tilføjelser v. Ida Jensen. 
Personalemedlemskab OK fra 15 år, så de kan deltage i Coop´s personale-
købsordning. Bestyrelsen skal bestå af minimum 5 medlemmer, og altid et 
ulige antal. Forslag tilpasset FDB´s mønstervedtægter. 
Vedtægtsændringer godkendt. 
6. Valg til bestyrelsen; Mathias K.S.Sørensen modtog genvalg. Forslag 
om nye bestyrelsesmedlemmer; Villiam Riisgaard, Tina Bysted Røhr og 
Børge Pedersen, som alle blev valgt. 
Suppleant; Jørn Bach Jensen modtog genvalg. 
7. Eventuelt. 
Forslag om ide-boks, ris/ros kasse opsættes. Vi sætter postkassen op igen. 
Forslag om at afkorte hækken ud mod Præstbrovej lidt, så der er lettere 
adgang for de store lastbiler, der kommer med varer.  
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Herskind Brugsforening 
Bestyrelsens sammensætning 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Se nedenstående 
Forårsfesten den 19. maj 
Det er efterhånden blevet tradition, at vi holder forårsfest i Brugsen, hvad 
enten vejret er med os eller ej, men i år smilte vejrguderne til os, så det var 
dejligt. 
Der var sædvanen tro gratis grillpølser og øl eller sodavand til de frem-
mødte. Hoppeborg til børnene, som blev flittigt brugt. Der var mange gode 
tilbud i Brugsen, ligesom det også var i denne uge, at medlemmer fik 
10 % rabat på et køb. 
Der var amerikansk lotteri med mange gode gevinster, så alt i alt en 
hyggelig aften. Bestyrelsen havde i hvert fald travlt. 
Butikken 
Rigtig mange roser vores flotte ”nye” butik, men ros alene driver jo ikke 
butikken. Hvis den på længere sigt skal bevares, er det nødvendigt, at vi 
alle handler lidt mere lokalt, end det er tilfældet for tiden. Tænk over det 
næste gang, der handles ind.! 
Spar på benzinen – handl lokalt før du kører andre steder hen. 
Vores butik er jo også et sted, hvor man mødes og får en snak med folk fra 
lokalsamfundet, og snakken har i hvert fald gået, efter det blev kendt, at en 
lottokupon solgt i brugsen har gjort én til mange-millionær.(18,2 mio.kr.) 
  Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-
adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 
mailadresse, så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk, så kommer du 
på mail-listen næste gang, der er gode tilbud i butikken 
Lige til sidst: Spørg ikke om, hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad 
du kan gøre for Brugsen. 

Rigtig god sommer.  Lis Weiling, Bestyrelsesformand 
Bestyrelsen:                Telefon 
Formand: Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr, Mindevej 9, Sjelle 8614 1391 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind  8696 1919 
Medlem: Mathias Sørensen, Voldbyvej 42A, Sjelle  8695 4027 
Medlem Børge Pedersen, Lærkevænget 34 Herskind  8695 4144  
Medlem: Villiam Riisgaard, Voldbyvej 75, Sjelle 8695 4059 
Suppleant: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind  8695 4232 
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Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst…. i HG&B 
    Borgerforening    

   Virksomhedsbesøget på BILKAs NON-foodlager blev vellykket. Vi fik 
et godt indtryk af den højt udviklede teknik, der er anvendt i det kæmpe-
mæssige lager. Tak til Preben Hansen for initiativet. 
   Legepladsdagen var ligeledes vellykket og velbesøgt. Det er dejligt at se, 
at flere børnefamilier fandt tid til - sammen med deres børn - at være med 
til at pleje vores fælles mødested. Der blev knoklet med hakkejern og river.    
Vi fik sat nye gynger op, og nu er der lagt nyt faldsand under, og sandet i 
sandkassen er blevet udskiftet.  

 
  Vi sluttede af med de traditionelle grillede pølser med tilbehør. Håber på 
gensyn til efterårets legepladsdag, som bliver lørdag den 8. oktober. 
   Venteskuret har igen været udsat for hærværk. Lampen og vinduerne var 
knust igen … igen!!.  Galten Elværk var hurtigt ude og fik skiftet lampen, 
så der ikke opstod farlige situationer, og Knud Hansen har været så venlig 
at sætte nye ruder i. Nu håber vi, at skuret kan få lov at stå i fred. Men man 
har efterhånden sine tvivl, for der er åbenbart nogen i lokalområdet, som 
har fornøjelse af at smadre vinduerne. Denne gang har vi isat 5 mm plexi-
glas, så mon ikke det løser problemet!? 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Ingen husdyr på legepladsen TAK! 
  Vi har efter flere episoder valgt at forbyde husdyr på legepladsen af flere 
grunde. I foråret var der flere gange nogen, der red på deres heste på plæ-
nen, hvilket medførte store huller i boldbanen.  
  Nogen har brugt legepladsen til at lufte hund med det resultat, at efterla-
denskaberne er havnet i hænderne på dem, der fjerner ukrudt og hækkeklip.  
  Der har været et par eksempler på, at hunde har været truende over for de 
personer, som bruger legepladsen. Selv om de fleste hunde ikke bider, er 
der altså nogen, der er bange for hunde, og det er ikke rimeligt, at de ikke 
kan benytte legepladsen, fordi de er bange for hunde. Skilte er opsat … 
igen, efter at nogen havde fundet fornøjelse ved at smadre det første! 
  Og nu, hvor vi er ved skilte!... Vi deltog i færdselssikkerheds- aktionen 
med skiltene med prinser og prinsesser – opstillet på Langelinie. Men ak – 
få dage efter var skiltene fjernet. Sørgeligt. 

Velkomsthilsen 
Det kan være svært at følge med i, hvem der flytter ud og ind i Herskind, 
så hvis du ved noget om, hvem der flytter til byen, vil vi gerne have et 
praj, for vi skulle jo nødig overse en ny borger i byen. Send gerne en mail 
til mig på Grejsen@gefiber.dk. 
 

Sankthansaften 2011 

 Traditionen tro skal vi også i år have bål på legepladsen Sankthansaften.  
Alle er velkommen til at deltage i festen som begynder kl.1830 med gratis 
fællesspisning for medlemmer af HG&B.  
Ikke-medlemmer er også meget velkomne, men for dem er prisen 60 kr. 
for voksne og 30 kr. for børn under 12 år. 
   Da vi råder over et begrænset antal siddepladser, bedes man selv med-
bringe havestole, hvis man vil være sikker på en fast plads! Husk også at 
medbringe tallerken og bestik, så skal vi nok sørge, for hvad der videre 
skal til, for at vi får en hyggelig aften! 
 
TILMELDING til spisning er nødvendig og skal ske senest lørdag 
den 18. juni på mail: thjane@sol.dk   
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Kontingent 2011!? 
Vi har i vinter omdelt årets kontingentbrev, men hvis du har fået forlagt 
det, kan du nå at betale dit kontingent endnu.  
Det er beskedne 250 kr. pr husstand - (175 for folkepensionister) 
 

Beløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr.9436 Kontonr.4361500275. 
(Husk at skrive afsenderadresse!) 
Du kan også betale direkte til kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26, 
Herskind 
 
Seneste nyt: 
Vores aktive og dygtige næstformand Bastian har netop opstillet vores helt 
nye legehus til de små børn – pas godt på det!!! 
Venlig hilsen og god sommer til alle 

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 

Sekretær 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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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: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet. 

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.11.sept.2011 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.30.aug.2011 

Juni 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 9     
fr 10     
lø 11     
sø 12 13 Sporenes Dag. Tur på sporet Herthas P-plads 10 
ma 13 14 Friluftsgudstjeneste Storring prg.have 33 
ti 14     
on 15     
to 16     
fr 17     
lø 18 10 Landsbysamvirke-tur i nord Hertha´s P-plads 9 
sø 19 13 Familietur til Dalgård  Øm Kloster, P-plads 11 

ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23 14 

1830 

18 

Farvel-reception f.Tove Severinsen 
Sankthansfest 
Sankthansfest 

Herskindskolen 
Legeplads Herskind 
Skivholme F-hus 

12 
19 
32 

fr 24  Sidste skoledag før ferien  12 

lø 25     
sø 26     
ma 27  Ulvene på sommerlejr Trekanten 36 
ti 28     
on 29     
to 30     
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Juli 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     

lø 2     
sø 3     

ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7     
fr 8     

lø 9     
sø 10     

ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     

lø 16     
sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21 18 Grill-aften Skivholme F-hus 32 
fr 22     

lø 23     
sø 24     

ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     

lø 30     
sø 31 13 Fra vind til vand. DN-tur Gl.Ry Mølle 11 
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August 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3     
to 4     
fr 5     

lø 6     
sø 7     

ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12     

lø 13 13 DN-tur i Skivholme Skov Skivholme 11 
sø 14     

ma 15     
ti 16 825 1.skoledag efter sommerferien. Herskindskolen 12 
on 17     
to 18     
fr 19  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 

lø 20  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 
sø 21  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 

ma 22     
ti 23  Ulvene mødes 1.g. efter ferien Trekanten 36 
on 24     
to 25 18 Grill-aften Skivholme F-hus 32 
fr 26     

lø 27 10 Lej et bord, sælg din hobby Herskind F-hus 31 
sø 28 10 Lej et bord, sælg din hobby Herskind F-hus 31 

ma 29     
ti 30  Frist for aflevering af Hovedbrud Kassen i Brugsen 3+42 
on 31 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen  
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September 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2  ”Bierstube” for mænd Herskind F-hus 31 

lø 3 14 Lørdagscafé + høstmarked Hertha 40 
sø 4     
ma 5     
ti 6     
on 7     
to 8     
fr 9     
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20     
on 21     
to 22     
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29  Arbejdsdag Skivholme F-hus 32 
fr 30 19 Quindeaften Herskind F-hus 31 

1.okt. Høstfest i Skivholme Forsamlingshus. Se side 32 
2.okt. Store Æble Presse Dag i Skivholme F-hus. Se side 32 

8.okt. Legepladsdag, Fuglevænget, Herskind. Se side 18 
28.okt. Halloween-fredagscafé i Herskind Forsamlingshus. Se side 31
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Nyt fra HBNyt fra HBNyt fra HBNyt fra HB----sportensportensportensporten    
Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:                 Adresse  Telefon 
Formand:           Kim Jakobsen              Lærkevænget 3, Herskind,  4060 3591 
Næstformand:   Paul Fox             Ladingvej 23, Skivholme 2327 1246 
Kasserer:             Ulla Hansen             Hedevej 26, Herskind 2825 1791 
Sekretær:            Helle Hansen             Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Udv.medlem:     Maja Hampen Jakobsen   Fuglevænget 36, Herskind 2181 2599 
Udv.medlem:     Lotte Meedom Simonsen Skyttehusvej 7, Skivholme 2682 6511 
AfdelingsformændAfdelingsformændAfdelingsformændAfdelingsformænd    
Badminton: Søren Nedergaard        Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold:  
Kampfordeler: Steen Hansen          Lærkevænget 16, Herskind 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen    Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Petanque:            Per Rohde          Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
Præmiewhist:      Orla Rasmussen          Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen    Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Kantinen/Klublokalet          Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen          Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 
 

   Det er tæt på at være 100 dage siden, jeg modtog valget som formand for Herskind 
Boldklub – og hvilken 100 fantastiske dage - det er dejligt at opleve det engagement 
alle i og omkring klubben bidrager med. Alle har været gode til at hjælpe med at sætte 
mig ind i de mange forskellige ting, der arbejdes med – STOR tak for det. 
  I bestyrelsen har vi haft nogle gode møder, hvor vi har fået drøftet forskellige tiltag og 
arrangementer, som vi skal afholde i løbet af året. En af de første tiltag var, at Herskind 
Boldklub skulle være mere synlig. Derfor besluttede vi at maile et nyhedsbrev til alle 
medlemmer, hvor vi kort beskrev, hvad der sker eller er sket i løbet af den sidste måned.  
 Til landsbydagen deltog vi med en bod, hvor vi fik taget helbredet på 25 Herskindbor-
gere. Alle fik målt deres blodtryk, fedtprocent, BMI og enkelte også deres kondital. Ud 
over de 25 målinger fik vi talt med en masse folk, som havde gode spørgsmål om, hvor 
når starter den og den sportsgren og input til eventuelle nye sportsgrene. Med baggrund 
i de mange gode snakke valgte vi at lave ”crazy maj”: Et arrangement, hvor vi hver uge 
lavede en aften med en ny sportsgren/event. Tiltaget er der blevet taget godt i mod, og 
vi har fået gode tilbagemeldinger – eneste men er, at det desværre kun er basket, som 
har kunnet tiltrække nok folk til. Kigger vi på, hvorfor de andre dage ikke blev til noget, 
skyldes det nok øvrige arrangementer i området, varme hveder samt et godt vejr – mon 
ikke? Vi håber, det er årsagen – så vi klør på igen efter sommerferien. Måske skal arran-
gementerne ligge lidt tidligere på aftenen, så hele familier kan komme og være med.  
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Herskind Boldklub 
  Der er også blevet afholdt et trænermøde, hvor vi alle delte ud af vores erfaringer 
inden for hver vores sportsgrene, og hvor hver enkelt kom med input. En rigtig god 
aften, som gerne skulle kommer alle medlemmer og Herskindborgere til gode.  
  Selv om vintersæsonen netop næsten lige er slut, er vi ved at lægge sidste hånd på 
haltidsfordelingen og kontingenterne for 2011/12 – mere herom i næste nummer af 
Herskindsigt.  Alle sommersportsgrene petanque, løbeklubben og fodbold er i fuld 
gang med interne konkurrencer og kampe.              Kim Jakobsen 

BadmintonBadmintonBadmintonBadminton    
   For badminton har det været en god sæson med masser af hold fra de helt unge til 
de mere modne. Der er blevet gået til den til den i turneringerne. Så godt at Herskind 
Boldklub har hevet et landsmesterskab hjem.  

 
Vi kom, vi så, vi sejrede. 

GymnastikGymnastikGymnastikGymnastik    
    Efterhånden som varmen stiger i hallen, lukker gymnastikafdelingen ned og holder 
sommerfri. Nogle kaster sig over andre aktiviteter for at holde formen ved lige, andre 
vælger at holde helt fri fra boldklubben. 
    Det har været en god sæson med mange hold. Vi nåede da også lige at få prøvet 
Zumba i Herskindhallen, og den er da helt sikkert kommet for at blive og er med i 
programmet for næste sæson. 
   Planlægningen af sæson 2011/2012 er i fuld gang, og vi vil stadigvæk kunne tilbyde: 
 Forældre/barn gymnastik 
 Børnegymnastik 4-6 år 
 Børnezumba  (håber vi) 
 Voksengymnastik/aerobic M/K 
 Zumba . 



 

 27 

Herskind Boldklub 
  Det endelige program er klar senere på sommeren og vil kunne ses på hjemmesiden 
og ved opslag på halområdet. Tak for en god sæson – og for altid god opbakning! 

    Inge Houg Jakobsen 
    

HB fodbold Senior HB fodbold Senior HB fodbold Senior HB fodbold Senior ----    ”Herskind i modvind””Herskind i modvind””Herskind i modvind””Herskind i modvind”    
  Herskind Dreamteam lagde ud som lyn og torden i sin tilbagevenden til Serie 4 med 
2 sejre i 3 kampe. Derfor drømte vi straks om Serie 3 tribuner og live-kampe på TV3+. 
Men vi vågnede brat op, for efterfulgt af 4 nederlag på stribe kan kun sejre i de reste-
rende kampe måske redde os fra den truende nedrykning. HB er desværre ved at ud-
vikle sig til et sandt elevatorhold. På plussiden kan nævnes, at vi i år nåede helt til 2. 
runde i pokalturneringen (grundet oversidder i 1. runde). Desværre måtte vi vinke far-
vel til den evige drøm om Europa League efter et ondt nederlag på 0-4 til lokalrivalen 
Harlev. Men på trods af massiv modvind (både spillemæssigt og bogstaveligt), har vi 
som altid ligget nr. 1 i Humørligaen. Forårets fremmøde har været ganske fornuftigt, 
hvilket bl.a. skyldes de to spillende trænere, Søren Simonsen og Christian Smed, der 
har formået at kombinere hyggebold og seriøs træning. Tilmed har vi fået nye lækre 
spilletrøjer, så nu er vi også ligaens ”Best Looking Team”. Hvis det hedder Serie 5 til 
efteråret, så tager vi den derfra, for det er Herskind Boldklub – både i medvind og 
modvind.               - På vegne af Herskind Serie 4, Mads Madkas’ 
 

HB Oldboys 11HB Oldboys 11HB Oldboys 11HB Oldboys 11----mands turneringmands turneringmands turneringmands turnering    
 I år har vi et 11-mandshold tilmeldt i Østjydsk Oldboys. Tilmelding sker ikke gradueret, 
og det vil sige, at det sportslige niveau i de enkelte puljer kan variere utrolig meget hol-
dene imellem. Vi må vist ydmygt konstatere, at det i hvert fald er tilfældet i vores pulje. 
  Hvis jeg kort skal beskrive nogle af de oplevelser, vi indtil videre har været udsat for i 
denne sæson, er det begreber som skydetelt, svidende nederlag, bøllebank og læster-
lige klø, der stiller sig først for i mit ellers gennemsnitlige ordforråd. Eller sagt i al sin 
enkelthed, så er vi ikke helt så gode som hovedparten af de andre hold i vores pulje. 
  Imidlertid sker der det i sommerpausen, at man ombryder puljerne. Man deler pul-
jerne på midten, således at den øverste halvdel af holdene kommer i en ny pulje med 
øverste halvdel fra en anden pulje. I vores tilfælde bliver det jo så nederste halvdel… 
 Nuvel; vi ser frem til, at vi efter sommerferien kan begynde at træne angrebsspil, nu 
da vi har trænet forsvar i det sidste halve år – men det passer vel også fint nok logisk 
set at bruge halvdelen af tiden på hver... Man vil desuden i bybilledet kunne nyde synet 
af mandfolk med flot, rank holdning, fordi vi fremover ikke længere må bøje os i stø-
vet. Desuden får vi luft i budgettet, da vi kan fritstille vores stab af sports-psykologer. 
  I fodbold vinder man sammen som et hold, og ligeledes taber man også sammen 
som et hold. Og vi har været gode til at stå sammen og bakke hinanden op. Mon ikke 
det bliver en af vores største styrker, når vi efter sommerferien skal ud at smage sejrens 
sødme igen. Jeg tror det.     Jakob Houg Jakobsen 
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Herskind Boldklub 
HB Old”old”boys 7HB Old”old”boys 7HB Old”old”boys 7HB Old”old”boys 7----mands turneringmands turneringmands turneringmands turnering    

  På trods af stor optimisme inden sæssonstart, har det vist sig, at ikke alle på 7 mands 
holdet har levet op til deres gode navn og rygte. Det er kun blevet til en enkelt uafgjort 
kamp mod det absolutte bundhold samt en 3-0 sejer over et hold, der ikke mødte op.  
  Tommy er noteret for de 3 mål og nærmer sig derfor topscorer trofæet. Tommy har 
desuden scoret 2 selvmål, et tydelig tegn på at han mindst 2 gange har fået sig lusket 
ned i forsvaret, eller måske blot ikke har nået at komme med frem efter sidste puster.  
  Den ellers så strålende målmand Peter Libergren har i år taget navneforandring til 
"Dropba", selv om han i enkelte kampe har holdt nederlagene nede på omkring 8 mål.  
  Thomas Frøkjær, som også er ved at nå alder og skelsår, har gjort det til sin største op-
gave at lære vores angriber Izudin Zinanovi.. et bedre dansk, idet han mindst 5 gange i 
hver kamp gentager sætningerne: "Izu så løb da for hulen imod bolden" og "jamen så 
spil da den bold for dælen". Det noget interimistiske danskkursus har dog ikke påvirket 
Izu særlig meget, idet han fortsætter med sine kamikaze-agtige raids mod modstan-
dernes mål... med skiftende held. Gamle Hans, Poul Kok, Tonni Skov og Bette Jørgen 
samt alderspræsidenten John "curly" Poulsen gør deres bedste, men må indrømme, at 
alderen også har indhentet dem rent fodboldmæssigt. Enkelte lån af andre spillere som 
Ole og Ken har ikke medført mærkbare forandringer i kvaliteten...så det!!!!  
  Vi på 7 mands veteran holdet har derfor besluttet, at denne sæson skal være en mel-
lemsæson, hvor vi forbereder os på i  næste sæson at yde en indsats, der er værdig for 
en klub som Herskind Boldklub, og yde en indsats der giver mindst lige så gode resul-
tater, som dem vores fremragende 11 mands oldboys hold leverer.  
                                                                                                                         Tommy  
  HB runners.. HB runners.. HB runners.. HB runners..     
  Tirsdag den 17. maj var Herskind Boldklub repræsenteret med 14 gæve kvinder/unge 
piger fra HB runners ved Alt for Damernes løb i Silkeborg. Vi havde et godt løb med 
rigtig gode tider – synes vi selv, hyggeligt samvær med efterfølgende mad samt lidt 
kulde om tæerne, da vejret jo ikke ligefrem viste sig fra sin bedste side. Men dejligt var 
det. Vi ser allerede frem til næste løb, som bliver til efteråret.  
HB runners har fra 1. juni ændret løbetiderne til: 
Tirsdage og Torsdage kl. 19.30. Søndag kl. 17.00 
Vi løber fra hallen med mindre andet aftales.  
Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at være med, så mød enten op eller send 
en mail herskindboldklub@herskind-hede.dk  - Vi har plads til alle, så mød blot op.. 

    
PENTANQUE 2011PENTANQUE 2011PENTANQUE 2011PENTANQUE 2011    

 Så er der pentanque igen, hver tirsdag kl. 19.00  - 
 KOM og PRØV om det er noget for dig/jer. 

 A. Kofoed 8695 4095 
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Herskind Boldklub 
NNNNøgle til hal, container m.m.øgle til hal, container m.m.øgle til hal, container m.m.øgle til hal, container m.m.    

  Er du træner, hjælpetræner eller af anden årsag har brug for en nøgle til Herskind-
Hallens klubhus eller container, kan den fåes hos Jesper Sølvsten på Vibevænget 36, 
tlf./sms 2868 5220, mandag-torsdag kl. 17-20 eller efter aftale. 
Der opkræves et depositum på 100,- kr.  ved nøgleudlevering 
P.s. skulle du ligge inde med en nøgle som du ikke bruger mere, vil vi meget gerne at 
den bliver afleveret igen. 

    
HB Sommerfest 2011HB Sommerfest 2011HB Sommerfest 2011HB Sommerfest 2011    

Sommerfestudvalget er godt i gang med at planlægge årets sommerfest 2011 – med så 
mange positive inputs, at vi har overflod i programmet og må sortere i de mange gode 
idéer. Så dejligt, at så mange på opfordringer kommer med input til det, I synes vil 
gøre sommerfestdagene bedre for jer og jeres familier. Det er jo jer, som skal gøre 
dagene til succes for Herskind Boldklub og for hele området her i nord. 
 Vi har – efter et par møder – næsten fod på programmet. Det indeholder en del nyt, 
også i forhold til den traditionsrige afholdelse. Blandt andet kan vi afsløre, at festdage-
ne på manges opfordring er indskrænket til tre – nemlig fra fredag den 19. august til 
søndag den 21. august, hvor fredag bliver den store familiedag, og lørdag bibeholdes 
som den store sportsdag med aftenfest i teltet, underholdning, musik og dans.   
  Som noget nyt prøver vi at integrere festteltet til klublokale og hal, så vi på den måde 
kan sammenkoble det ydre med det indre. Det giver også muligheder for reaktioner i 
forhold til vind og vejr. 
   Dette som en reminder og “samfundsvækker” – reservér dagene, og Sommerfestpro-
grammet dumper ind hos jer først i august måned, så I kan prioritere jeres deltagelse. 
På gensyn, mange hilsner fra et hårdtarbejdende sommerfestudvalg. 
 Hvis du har lyst til at hjælpe, så skriv til Herskindsommerfest@hotmail.com – om det 
så bare er et par timer en af dagene, har vi brug for dig... 

Mange hilsner fra HB´s Sommerfestudvalg 
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Herskind dilettantforening 
 

Stik mod bjørnene er det nu dilettanterne går i hi. 
Alt er ryddet op, der er stille blandt kostumer og rekvisitter. Der er ingen 
hvisken bag scenen, ingen projektører der er tændt, ingen summen i salen 

og ingen sommerfugle der blafrer i maven. 
 

Dette står i skærende kontrast til den sidste weekend i marts, hvor vi  
havde hele 3 forestillinger. Som noget nyt var fredag aften for det voksne 
publikum, som før og under forestillingen kunne nyde ostebord og rødvin. 

Der var en rigtig hyggelig stemning i salen og et pænt fremmøde. 
Lørdag eftermiddag var der familieforestilling, med efterfølgende 

slikposer, lagkage og boller☺ Rigtig hyggelig eftermiddag. 
 

Hurtigt skulle salen ryddes op, så der kunne dækkes op til aftenens 
forestilling med spisning og dans. Endnu en herlig forestilling, glade 

mennesker, god mad og masser af dans. Til denne forestilling kunne vi  
da godt have ønsket os lidt flere deltagere…. Men hold da fast, hvor var  

det nogle dejlige og festglade mennesker, der var kommet !!! 
 

Tak til alle, der i løbet af denne weekend valgte at se årets dilettant-
forestilling !!! Tak til alle, der hjalp os bagved og foran scenen. 

Tak til alle, der hjalp i køkkenet og i baren. 
 

Hvordan næste sæson kommer til at se ud, afgøres til vores 
generalforsamling d. 8. juni ☺ ☺ ☺ 

 

Vi har fået flere lidt sure opstød over, at vi spillede i samme weekend, som 
der var forårsfest i Skivholme. Men vi havde allerede i forsommeren 2010 
koordineret med bestyrelsen i Skivholme Forsamlingshus. De ville vælge 

en anden weekend, når vi var først ude med vores dato. 
 

Vi ønsker jer alle en fantastisk, forhåbentlig solrig og varm sommer. 
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 Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 20634390 / 86954180 
Nye udlejningspriser gældende fra 1.7.2011. 
Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til at hæve prisen for udlejning, 
dette p.g.a. ca. 20% stigning på såvel olie, vand samt el. 
Udlejning for medlemmer 1.200 kr.+ forbrug 300 kr.+ reng. 400 kr. 
Ikke medlemmer 1.500 kr.+ forbrug kr. 300 kr. samt reng. 400 kr. Se mere 
omkring priser på hjemmesiden. www.herskind-forsamlingshus.dk 
Siden sidst: 
Som de fleste nok har bemærket, har forsamlingshuset fået et nyt og fint 
tag. Dette har været nødvendigt, da det eksisterende var utæt. Bestyrelsen 
har været i banken for at låne penge til dette, da det har været en dyr og 
bekostelig affære, men en nødvendighed. 
Quindeaften. 
Bestyrelsen har nu fastlagt datoen til årligt tilbagevende begivenhed. 
Quindeaften 2011 bliver med samme koncept som hidtil. 
Datoen bliver fredag d.30.september kl.19. 
Program med tilmeldingsfrist bliver husstandsomdelt medio september. 
Har du lyst til at deltage i udvalget???  Kontakt da en af os i bestyrelsen.  
Se www.herskind-forsamlingshus.dk           Vh Anna Marg. 

  
 Tak for en fantastisk start på vores fredagscafeer. Vi fik totalt udsolgt af 
mad, og det var skønt at se hvordan alle hyggede sig i forsamlingshuset. 
 Nu holder vi sommerferie, men er klar igen til august, hvor vi  åbner døre-
ne til et weekend arrangement som hedder: Lej et bord, sælg din hobby, 
hvor du får mulighed for at vise og sælge din hobby (gælder ikke madvarer).  
  Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27. og 28. august 2011 kl.10-16. 
Hold øje med din postkasse. Der kommer en løbeseddel i nærmeste frem-
tid. Borde kan allerede nu reserveres for 100,- kr./bord/ dag. ved at ringe 
til Bettinna på 2485 0753.  
  Den 2.9.2011 bliver forsamlingshuset omdannet til en ægte “Bierstube” 
kun for mænd. Så kom og oplev lederhosen, tyrolermusik og øl i stride 
strømme serveret af den lokale “Heidi” og tag din nabo under armen og 
mød op. Tilmelding bliver annonceret senere.  
  Næste fredagscafé er den 28.10.2011, hvor temaet er Halloween.  

Hilsen  Bettinna og Merete  
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Vi har sendt en hjemmeside i luften www.skivholme.net . Her håber vi at 
kunne bringe lokal information af forskellig karakter. I er meget velkomne 
til at kigge forbi og eventuelt registrere nyt. 
 

I den kommende tid har vi følgende på tapetet: 
 

Torsdag den 23.6.   
Sankthansaften. Der indbydes til bål ved forsamlingshuset. Grillen er varm 
kl.18. Medbring egen mad. Der vil være sang og mulighed for snobrød. 
Bålet tændes ved 20-tiden. Årets båltaler er Ulla Karlsen. 
 

Torsdag den 21.7.  samt torsdag den 25.8. 
Der indbydes til Grill-aften. Alle er velkomne til at komme forbi og grille. 
Grillen er varm kl.18. Det er bare at komme med den mad, I ønsker grillet. 
 

Torsdag den 29.9. 
Arbejdsdag. Der er mange ting, der skal gøres for at holde et forsamlings-
hus i god stand. Derfor håber vi i bestyrelsen, at der er mange, der vil kom-
me og hjælpe med små eller større opgaver. 
 

Lørdag den 1.10. 
Høstfest – hyggelig sammenkomst med spisning og underholdning. 
 

Søndag den 2.10. 
Store Æble Presse Dag. Æblepresseren er klar. Så har du nogle æbler, du 
ønsker skal blive til dejlig saft, må du endelig komme forbi. 
  
Bestyrelsen 2011: 
Asbjørn Winther  Skivholmevej 80  tlf. 4080 5793             
Nina Andersen  Terpvej 2, Skivholme tlf. 8695 4366  
Ole Petersen   Skivholmevej 81  tlf. 4043 8379                  
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B  tlf. 8695 4491 
Søren Stein  Høstvej 6, Skivholme tlf. 8694 4947 
Rikke Kækel  Ladingvej 25, Skivholme tlf. 8629 0035 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069   
     
Udlejning: tlf. 60 719 219, Ole Petersen, Skivholmevej 81, 8464 Galten 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

 
 
"Lykken er ikke gods eller guld; men det luner" ja 
unægtelig!! Til lykke til den heldige vinder af 18 
millioner gode danske kroner, hvem det så end er? 
 
"Tænk, hvis du vandt", siger de altid i fjernsynet, og 
nu blev Herskind - en lille by vest for Århus - nævnt  
i radio og TV, fordi vinderkuponen blev solgt her. 

 

  Ja, det kunne godt lune med en enkelt million eller to, for det er jo tit 
pengene, der bremser de gode hensigter. I menighedsrådet arbejdes der i 
forbindelse med vedligeholdelse af kirkerne med udsmykning i Skivholme 
og Skjørring. Det fine tæppe foran alteret i Skivholme - "livets træ" - er 
simpelthen slidt op og er derfor fjernet. Det er alt sammen i sin spæde 
begyndelse, og I skal nok høre nærmere, når der bliver noget konkret i 
sagen.  
  
Kritikken af de mørke midtersider i Kirkebladet har bevirket, at vores far-
ve nu er blevet lysegrøn - håbets farve - herligt!  Bladet dækker jo Galten, 
Skovby, Skivholme, Sjelle og Skjørring, og der foregår mange gode/spæn-
dende ting foruden gudstjenesterne. Samarbejdet i gl. Galten Kommune 
fortsætter til efteråret - det gælder både kirkehøjskole og kirkemusikhøj-
skole, så hold øje med foldere og annoncer. Alle er velkomne alle steder. 
  
Den 22.maj var der en vellykket sogneudflugt med gode guider – både på 
Glud Museum og i bussen rundt i Bjerre Herred.  Tak til menighedsråds-
formand Kirsten Agen for et godt arrangement. 
 
Den 13. juni, 2. pinsedag, kl.14 er der traditionen tro friluftsgudstjeneste - 
denne gang i Storring præstegårdshave. I år er der også koncert med vokal-
gruppen Naura, som synger 6-stemmigt a capella. 20 dygtige sangere syn-
ger rytmisk og det hele med glimt i øjet og musikalsk overskud. Medbring 
stol eller siddeunderlag og evt. kaffekurv. Storring Kirke venter, hvis det 
skulle blive dårligt vejr. 

God sommer!  Eva Bach 
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Nyt fra Herskind Gruppe 
Sommeren banker på døren, og om ikke mange uger skal vi på sommerlejr. 
Det er absolut årets højdepunkt, og noget alle i gruppen glæder sig til. Jeg 
ser frem til 5 forrygende dage og har bestilt sol. 
  Alt spejderarbejde er baseret på frivillige og ubetalte kræfter, så det er 
med glæde, at også forældre bakker op om vores lille gruppe. I starten af 
maj havde vi en god arbejdsdag på Trekanten. Tak til alle som mødte op 
og brugte en lørdag på oprydning, rengøring af hytte, flække træ m.m. Af 
fremtidige projekter, som I forældre kan glæde jer til, er at male sydgavl, 
døre og vinduer.  En stor tak til Ole Kallehauge, der altid stiller op med sin 
græsslåmaskine og sørger for at trimme spejdergrunden. 
  Økonomien i gruppen er god. I 2010 havde vi et overskud på 461,97 kr. 
ud af en omsætning på 55.000 kr. Det lyder måske af lidt, men målet er at 
økonomien i gruppen skal løbe rundt og hvile i sig selv. Vi kan ikke und-
være julemarked, salg af lodsedler og juletræer.  
  Og husk for 500 kr. om året kan du sende dit barn til spejder. En sund og 
billig fritidsinteresse! 

God sommer til alle i gruppen Nels Jørgen Nielsen 
 

HØNSEHUSET 
Den 28.-29.5.2011 skulle junior- og trop spejderne på tur til Hønsehuset på 
Helgenæs. Det hele startede med, at vi skulle ud og fiske ved Pinds Mølle. 
Vi skulle fange vores aftensmad. Da vi havde fisket i 2 timer, var det ene-
ste, vi havde fanget, en død fisk, men den kan man ikke spise! Nils Jørgen 
sagde, vi skulle have havregrød, men i stedet for det fik vi kylling og bagte 
kartofler med persillesovs.  
  Da vi var færdige med at fiske, skulle vi ud på Helgenæs i en hytte, som 
hedder ”Hønsehuset”. Da vi kom frem, og hønsene var blevet indkvarteret 
i ”Hønsehuset”, gik vi en lang tur med vores nye gps´er. Vi skulle prøve 
noget, der hedder geocashing – Man skal finde steder vha. koordinater. Vi 
gik til Tyskertårnet og bagefter ud til Sletterhage fyr. På vejen mødte vi en 
flok køer, trådte lidt i deres kasser og fandt en masse andre køer (sten med 
hul i). Da vi kom tilbage lavede drengene bål, og pigerne puttede persille i 
kyllingen. Middagen, som var lavet over bål, blev afsluttet med snobrød & 
skumfiduser! Om aftenen hyggede vi i hytten, snakkede og sang en sove-
posesang. Vi sov hurtigt, for vi havde fået meget frisk luft. 
  Søndag legede vi en leg, lavede drager, og fik dem til at flyve lidt – Det 
hjalp, da Henrik kom med en hale! Bagefter pakkede vi sammen og gjorde 
rent. På vejen hjem var vi en tur på Ellemandsbakken og få banankage. 
Dejlig tur. - Næste gang, vi skal af sted, er det på sommerlejr ☺      Amalie 
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Bæverdammen. 
 

Forår og sommer i bæverdammen. 
 
   Vi er meget ude nu, dejligt. Vi har overnattet på Trekanten her i 
foråret, vi har besøgt Hertha, og i skrivende stund venter en tur til 
Skivholme skov. Vi skal ned at kigge i bækken og måske bygge en 
bæverdæmning. 
   Nu glæder vi os til sommerlejren sammen med ulve og spejdere   
og derefter en lang sommerferie. Vi starter igen i uge 33. 
 
                                                      God sommer fra Bente og Karen 
 

 
Nyt fra ulvene 

    I ulveflokken har vi siden sommerferien sidste år arbejdet med 
"Kokkemærket". Formålet med mærket er, at spejderne får en god 
sund opfattelse af madlavningens mange facetter. Ulvene har lært om 
god køkkenhygiejne, og de har deltaget i mange aktiviteter, såsom 
klargøring af råvarer, tilberedning af mad og oprydning herefter. 
Ulvene har været rigtig glade for at arbejde med dette mærke - mad 
og bål - det er bare sagen. 
  
   Lørdag den 30.april var vi - sammen med rigtig mange andre 
bævere og ulve - til distriktsturnering i Gjern. Vores ulvebander 
vandt desværre ingen præmier, men vi fik testet en masse spejder-
færdigheder. Ulvene og bæverne skulle bl.a. lede efter spor, finde 
fingeraftryk, gætte koder, snige sig lydløst "På jagt efter den for-
svundne DIAMANT". 

I uge 26 tager gruppen på spejderlejr i Sindstouhytten ved Sejs. 

Vi ses igen efter sommerferien tirsdag den 23. august. 

Mange ulvehyl fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
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Hertha Levefællesskab  

Bageriet er et af værkstederne i Hertha 
Hver dag har sin rytme med forskellige arbejdsopgaver til de forskellige 
arbejdshold. Arbejdsholdene er skabt ud fra evne og dagens arbejdsopga-
ver, og de er socialt sammensat. Det er nemt at finde opgaver til de forskel-
lige beboere, en er god til tal og til at veje af, en anden har varme hænder 
og er rigtig god til at ælte dejen, så den bliver så blød, som den skal være. 
Andre triller kugler. Det kan godt tage lang tid at lære det. Sådan fordeles 
opgaverne, alt efter hvad den enkelte er god til, og hvad de selv kan lide at 
arbejde med.  
  Mandag ryddes der op efter weekenden, der bages pizza og tærter, og der 
gøres klar til levering om tirsdagen.   
  Tirsdag har vi fokus på at bage brød. Brødene skal pakkes, der skal etiket-
ter på og skrives faktura, inden varerne sendes ud til kunderne. Det er et 
samarbejde med mejeriet, som også leverer mælkeprodukter. Når varerne 
er klar fra mejeriet, ringes der til bageriet, og bilen pakkes. 2 af beboerne 
kører med, når varerne køres ud til kunderne i Århus, Skanderborg og tæt 
på Odder. 
  Tirsdag og fredag er store ud-af huset dage med brød og andre produkter. 
Onsdag sker der meget. Der er bestilling på kager til forskellige møder i 
Hertha, og vi skal forberede til fredag med afvejning og bage småkager, 
som sælges i Økologisk Gårdbutik i Skanderborg. 
  Onsdag - torsdag hænger meget sammen med at gøre klar til leveringen 
fredag. Det er også de dage, hvor der bliver kværnet mel og pakket pro-
dukter til Herthas interne indkøbscentral. 
  Fredag slutter ugen af med en god arbejdsfølelse. Alle er tilfredse med 
deres indsats. De er meget dygtige og erfarne, klarer det meste selv uden 
hjælp. Dejligt at man kan få lov til at fordybe sig. Der er en stolthed over 
det færdige produkt, der kommer ud. Vi har lavet noget sammen, været et 
team om en fælles opgave. Der snakkes også om, hvem der skal have den 
kage, der er bestilt. Ingen føler sig udenfor, den mindste opgave er lige så 
vigtig som den største opgave. 
  Når varerne er sendt af sted, holder vi en god lang pause. Der er fredags-
stemning, det er slut på ugen, nogle skal hjem på weekend. 
  Med årene har vi i Herthas bageri udviklet specielle produkter som: 
glutenfri – sukkerfri – gærfri -mælkefri og ægfri brød og kager. 
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Hertha Levefællesskab 

 
 
  En anden specialitet for Herthas bageri er Honning-salt brødene. De inde-
holder hverken surdej eller anden bagepulver, hæver kun ved varme – hon-
ning og salt. Brødene hæver 12 timer og bages i 12 timer. Brødene bages 2 
gange om ugen. De bages kun få steder i landet. Det er en proces, hvor én 
af beboerne vejer af til dejen. Så formes og bages de med hjælp fra en af 
praktikanterne. Det er svært at lave de brød, men det er sjovt at gøre det. 
2 gange om ugen laver vi eurytmi med Mette Thorrud efter morgensamlin-
gen. Når vi laver eurytmi, bevæger vi os til levende musik og reciterede 
digte, samtidig med at vi øver god balance og styrker rum retninger – 
oppe/nede og frem/bag og rytmer. Eurytmiske bevægelser er ikke fysisk 
træning ligesom aerobic, men sjælelige bevægelser som arbejder på livs-
strømmene, de væskeagtige og rytmiske bevægelser inde i os. Bedre kendt 
som bevægelser fra Tai Chi som arbejder på de samme strømme. 

Randi Jacobsen. 
 

Lørdags Café 
   Juni, juli og august holder lørdagscaféen sommerferie. Lørdag d.3. sept. 
er der lørdags café igen, og samtidig er der Høstmarked. 
   Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. 
Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen. 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk 
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Hertha Levefællesskab 
Børnenes have 
  En vandring rundt i Hertha levefællesskab vil føre dig til en grøn ”lunge” 
i østre del af landsbyen. Den er omkranset af landsbyens typiske træhuse i 
forskellige farver, og nogen vil erindre, at der tidligere gik kalve og græs-
sede på området. Nu er ”øst-rondellen” delt op i tre områder med vidt for-
skellige funktioner. 
  Bag et nyt plantebælte er det ud mod vejen som fører fra fælleshuset til 
staldbygningen anlagt en cykelbane for de halvstore børn. I den modsatte 
ende har to af landsbybeboerne, Joshua Gottdenker godt hjulpet af Jona-
than Clive Legg med flere igangsat et usædvanlig fælleshave-projekt inspi-
reret af den østerigske bonde og permakulturentusiast Sepp Holzer. Det 
flade jordstykke er omformet til flere haverum med bålplads, forskellige 
bede med planter til glæde for sanserne og det aller vigtigste: Et sted hvor 
mennesker i landsbyen har lyst til at komme for at pleje samværet.  
  I midten af rondellen ligger ”Børnenes have”, et stort sammenhængende 
bed udformet som en blomst med otte kronblade. Over en periode på to 
uger i maj kom 2.klasser fra Rudolf Steinerskolen både i Århus og Skan-
derborg, 70 børn fra børnehaven ”Babuscha” og 1.klasse fra Herskindsko-
len og såede de mange blomsterblade og det store øje i midten. De fire 
kornsorter, havre, hvede, rug og byg er fordelt i cirklen med boghvede 
mellem hvert felt. Og kornet har fået følge af valmue, kornblomst og 
morgenfrue. Øjet i midten, som førsteklasserne fik sået, består af solsikker 
- små og store i gule, orange og rødlige farvetoner.  
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Hertha Levefællesskab 

  Landsbyens forskellige dyr fik stor opmærksomhed de dage, børnene var 
her. At hente varme, nylagte æg i hønsehuset, sidde på ryggen af hesten 
eller komme tæt på grisene gjorde indtryk. Men at få lov til at håndmalke 
en ko med bonden Janus Sølvsten var for mange den største oplevelse.  
  ”Børnenes have” har ligget tildækket med fiberdug en tid og er nu be-
gyndt at vokse til, således  at ”dugen” snart skal fjernes. Til høsten kommer 
børnene med deres lærere tilbage for at høste haven og tage jordens frugter 
med hjem til klassens rum og børnehaven. Indtil da ønsker vi os en sommer 
med god vækst, sådan at haven kan stå i al sin pragt og modtage dem.  
 Går turen til landsbyens østside anbefales at hilse på rondellens nye ansigt. 
Du er hjertelig velkommen! 

Kari Vibeke Jemer  

 
 

Ynglefuglene ved Lyngbygård Å langs Engvej 
En oversigt over de fugle, der i år yngler her (i parentes sidste års tal). 

Det er selvfølgelig svært at være helt præcis, men her er et forsøg: 
Grågås 8 par med unger  (1 par) Gråstrubet lappedykker 1 par (1 par) 
Grønbenet rørhøne 1 par (1 par) Blishøne 3-4 par (3-4 par) 
Vibe 3 par (1 par) Fiskehejre 1-2 par (i skoven) (3-4 par) 
Gravand 1 par (0 par) Gråand 4-6 par (4-6 par) 
Nattergal 2 (2 par) Græshoppesanger 0 (1 par) 
Sivsanger 3 par (3 par) Kærsanger 1-2 par (1-2 par) 
Tornsanger 3 par (3 par) Rørspurv 4-6 par (4-6 par) 
Gøg 1-2(1-2)                 God tur ved åen og engen. 
 

Sommergæster, vi møder i området, der ikke yngler her: Hættemåge, troldand, 
krikand, tårnfalk, musvåge, rørhøg, svaleklire, mudderklire m.m.  

Per Clauson-Kaas. 
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BOLIG SØGES!BOLIG SØGES!BOLIG SØGES!BOLIG SØGES!    
Jeg søger bolig i Herskind/omegn (10 km radius) til mig selv Jeg søger bolig i Herskind/omegn (10 km radius) til mig selv Jeg søger bolig i Herskind/omegn (10 km radius) til mig selv Jeg søger bolig i Herskind/omegn (10 km radius) til mig selv 
og min søn på 3 år. Vi ville blive rigtig glade, hvis der min. er og min søn på 3 år. Vi ville blive rigtig glade, hvis der min. er og min søn på 3 år. Vi ville blive rigtig glade, hvis der min. er og min søn på 3 år. Vi ville blive rigtig glade, hvis der min. er             
2222----3 værelser og have. Dog har alt interesse3 værelser og have. Dog har alt interesse3 værelser og have. Dog har alt interesse3 værelser og have. Dog har alt interesse☺☺☺☺    
Minimum fremleje for 1 år.Minimum fremleje for 1 år.Minimum fremleje for 1 år.Minimum fremleje for 1 år.    
    

Glæder mig til at høre fra dig/JerGlæder mig til at høre fra dig/JerGlæder mig til at høre fra dig/JerGlæder mig til at høre fra dig/Jer☺☺☺☺    
    

Kærlig hilsen  Mette og TalvinKærlig hilsen  Mette og TalvinKærlig hilsen  Mette og TalvinKærlig hilsen  Mette og Talvin    
Kontakt: 26 39 2729 eller mdahlfelt@yahoo.dkKontakt: 26 39 2729 eller mdahlfelt@yahoo.dkKontakt: 26 39 2729 eller mdahlfelt@yahoo.dkKontakt: 26 39 2729 eller mdahlfelt@yahoo.dk    

Tak for ”Sporen” 
 Som de fleste sikkert ved, fik jeg den 4.april Skanderborg Kommunes kul-
turpris ”Sporen”. Det er jeg meget beæret over, og jeg vil gerne her takke 
Landsbyrådet for indstillingen og for den flotte gave, jeg fik på Landsbyda-
gen den 8.april og for de andre gaver og lykønskninger, jeg har modtaget. 
  Som nævnt nederst s.3 i forrige nr. af Herskindsigt havde jeg medio febr. 
en blodprop ved hjertet. Jeg fik meddelelsen  om ”Sporen” lidt efter, at jeg 
var kommet hjem. Tilsvarende fik jeg i dec. 2009 meddelelsen om udtagel-
sen til finalist til årets østjyde, da jeg kom hjem efter en operation.  
  Påskønnelserne helbreder ikke, men de luner på et tidspunkt, hvor man 
har brug for det. Jeg har det godt nu, men døjer dog lidt efter de 39 stråle-
behandlinger, der sluttede for godt 1 år siden.  

         Hans Gravsholt 
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Hovedbrud for hele familien 
1.   Hvilken årgang er dette nummer af Herskindsigt? 
2.   Hvem blandt annoncørerne har tlf. 8694 3382? 
3.   Hvilken dato er der quindeaften i Herskind F-hus? 
4.   Hvornår får skolebørnene på Herskindsk. sommerferie? 
5.   Hvilken dato er det Sporenes Dag? 
6.   Er grillen tændt flere gange i Skivholme? 
7.   Hvad er Maries have? 
8.   Serverer HG&B mad Sct.hansaften? 
9.   Har vi fået et nyt busstoppested i Herskind? 
10. Hvor skal spejderne hen på sommerlejr? 
11. Hvad hedder den nye formand i Brugsen´s bestyrelse? 
12. I hvilke forening er Kim Jakobsen formand? 
13. Hvilken nyanskaffelse er der på legepladsen? 
14. Hvor i vores lokalområde kan ældre lære EDB? 
15. Hvad hedder kassereren i Landsbyrådet? 
16. Hvad sker der i Skivholme skov d. 13. august? 
17. Får Nordlyset et nyt køkken inden sommerferien? 
18. Hvilke datoer holder HB sommerfest? 
19. Hvor mange måneder dækker aktivitetskalenderen? 
20. Hvad laver HB runners? 
21. Hvem blandt foreningerne er gået i hi? 
22. Hvad sker der 2. pinsedag i vores kirkesogn? 
  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 30.aug. 2011.  
Indsendt af: 
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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 
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Der kommer nyt tag på Herskind F-hus Den gamle redaktør på Landsbydagen 

  

 

 

Affaldsindsamling i Hertha 3.4.2011 
 

 
Legepladsdag i Herskind 30.4.2011 

Dilettant i Herskind F-hus 25.3.2011 
 

Prinsesseskiltet inden det blev stjålet 

 


