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34. årgang nr. 129        Marts 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  
 

 

 
Folkekøkkenets 25 års fest den 5.marts 2011 
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  Dette nummer af Herskindsigt bærer præg af forårets komme. De små 
forårsbebudere pibler frem af jorden, forventningens glæde om foråret 
snart er på vej. Snart springer forårets konfirmander ud i såvel Skivholme 
samt Sjelle, en stor dag som de længe har set hen til.  
  Generalforsamlingerne er snart afviklet i alle foreningerne, Boldklubben 
har fået ny formand, og Brugsen skal finde en ny ved generalforsamlingen 
d. 24. marts. 
  Der er aktiviteter rundt omkring i foreningerne, legepladsen skal gøre klar, 
så vore poder kan boltre sig på græsset med boldspil. Forsamlingshusene 
efterlyser aktive til at hjælpe med rengøring samt hakke ukrudt og male.  
  Spejderne er atter at finde på Trekanten, hvor der bliver mere tid til uden-
dørs aktiviteter, og snart skal vi på fugleture - både tidlig og sent. Mon vi 
får lejlighed til at høre nattergalen? 
  Fodboldspillerne kan vi atter snart se løbe rundt på boldbanerne. Børnene 
i Nordlyset nyder også, at foråret er på vej. Det giver anledning til mere 
udeleg. På Landsbydagen har vi fornøjelsen at møde dem i Herskindhallen, 
hvor de vil lave et lille optrin for os. 
  I Hertha summer det af liv og mange aktiviteter, såvel i værkstederne 
samt på de mange ture de tager på. Naturen skal holdes ren. Derfor er der 
forårsrengøring af naturen d.3.april. Vi mødes på Herthas P-plads med 
godt humør, handsker og sække. 
  I dette nr. af Herskindsigt, kan du se listen over madhold for 2011/12. 
Folkekøkkenet har netop fejret sølvbryllup med 3 retters menu. 
  På landsbydagen er det folkekøkkenet, som står for madlavningen. Her er 
menuen luftfrikadeller m/skysauce og vindkartofler samt motorvejskage, 
så glæd jer.                     Anna Magr. Kristensen 
 
En tak fra den gamle redaktør 
Som en del nok har hørt, har jeg lige været en kort tur på Skejby med efterfølgen-
de 3 døgns ophold på det tidl. Amtssygehus. Årsagen var en blodprop, som man 
hurtigt fik klaret, og jeg er igen i de sædvanlige ”omdrejninger”. Jeg har modtaget 
mange mail med venlige hilsner, som jeg her meget gerne vil takke for. Jeg har 
det altså godt, men er naturligvis kommet under observation og får en del piller. 

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 juni måned 2011.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Marts 2011   
   4- 10 Landsbyrådet  
 11- 12 Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 13  Herskindskolen  
 15  Nordlyset (Børnehaven)  
 15- 17 Herskind Brugsforening 
 17- 19 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 20- 21 Herskind Folkekøkken 
 22  Herskind Forsamlingshus 
  23  Skivholme Forsamlingshus 
  24- 25 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
  26   Herskind Dilettanter 
  27-30 Aktivitetskalender 
 31-40 Herskind Boldklub  
 41-42 KFUM-spejderne 
 43-53 Hertha Levefællesskab 
 54-56 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud i dec.2010: Bent Rasmussen, Skivholmevej 73  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.54) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.1.juni.2011.   
Forsiden viser en situation fra et ”sølvbryllup”. Se også side 20. 
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. Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Folkekøkken Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub 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 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 
  Referat af Fællesrådsmøde d.28.febr.2011på Herskindskolen 
Deltagere: 17 deltagere deltog i årets fællesrådsmøde i Landsbyrådet. 
Pkt. 1. Valg af ordstyrer. Eja blev valgt til ordstyrer 
Pkt. 2. Landsbyrådets redegørelse. Årsrapport for 2010 er blevet udsendt 
til en lang række foreninger og borgere i Herskind og Skivholme pr. mail. 
Årsrapporten kan findes på www.herskind-skivholme.dk.  
Mogens Grejsen redegjorde for aktiviteterne i Landsbyrådets regi i 2010.  
Nedenfor følger kommentarer, som ikke direkte er berørt i årsrapporten: 
Støtteordninger: Landsbysamvirket har 345.000 kr. til uddeling til projek-
ter til Landsbyerne i Skanderborg Kommune. Landsbyrådet har flere gange 
søgt Landsbysamvirket til projekter. Muligheden foreligger for foreninger. 
Specifikt vedr. seniorboliger: Gunnar Hansen redegjorde for arbejdet om-
kring seniorbofællesskab. Der deltager typisk 8-14 deltagere i møderne om 
Maries Have. Fra politisk hold (Skanderborg Kommune) kan man ikke 
støtte projektet økonomisk. Der arbejdes med placering af seniorboliger. 
Der er afholdt møder med OK fonden (Omsorgs Klubberne) om støtte til 
seniorbolig konceptet. Der er positiv holdninger til projektet. OK fonden 
opfører p.t. 72 plejeboliger i Egå. Der arbejdes med tanker om 20-30 boli-
ger. Pil fortalte om tankerne om et lokalt sundhedshus - også i tilknytning 
til seniorboligerne. Der var tale om at søge Landsbysamvirket om midler. 
Regnskabet for Landsbyrådet blev gennemgået af Lone Mørch. Det blev 
præciseret, at der ikke længere var offentlige støtte til Landsbyrådet, hvor-
for der hentes driftsmidler fra foreningerne i byerne via Herskindsigt. 
Pkt. 3. Debat om nye aktiviteter for 2011 
Der blev en diskussion om hvilke aktiviteter der skal arbejdes for i 2011 
Trafikproblemer: Engvej er et stigende problem, fordi tung trafik gør 
vejen dårligere. Landsbyrådet skal i 2011 følge op på Skanderborg og 
Århus Kommuner om, at der skal gøres noget ved den tunge trafik. Ideelt 
set lukkes der for adgang til tung trafik på Engvej.  
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Landsbyrådet 
Motorvej: Der vil komme en afklaring i okt.2011 hvad der kommer til at 
ske med motorvejen. Det vil muligvis medføre nye aktiviteter i projektet. 
Vindmøller: Der støttes projektet i Hørslev gruppen. Der holdes øje med 
evt. politiske afklaringer i 2011. Og om dette vil afstedkomme aktiviteter. 
Cykelsti: Cykelsti-gruppen er klar, såfremt der giver sig muligheder – i fx 
pressen. Når der kommer nogle projekter, som vi lokalt kan kæde projektet 
sammen med, så virker det stærkere. Landsbyrådet skal i 2011 rykke for, 
hvad der sker ift. privat/offentligt partnerskaber. Der kunne forespørges 
Turistrådet om der kunne bidrages, fordi der herigennem tales varmt for 
cyklisme. Der er fokus for Cykelsti gruppen på at lave en happening på 
Landsbydagen. 
Rapporten Nordpolen: Der kunne følges op på den rapport der blev lavet 
for ca. 5 år siden.  For at se hvad der er opnået og om der er tilfredshed 
med det opnåede. Evaluering af om de anbefalinger, der i sin tid blev givet 
er fulgt. 
Følgende faste emner blev vedtaget at Landsbyrådet skal kigge videre på 
det kommende år: 

• Bedre adgang til natur 
• Landsbydag  
• Etablering af madordning 
• Trafiksikring – cykelsti mellem Herskind og Skivholme. Begrænsning af 

at tung trafik kan køre mellem Hørslev og Herskind. 
• Seniorboligerne 
• Kollektiv trafik.   
• Forhindre skolelukning. 
• Reno Syv. Det skal undersøges. om der skal nedsættes en gruppe på 

området. 
• Profilering af Landsbyrådets arbejde 

Bedre samarbejde mellem foreningerne: Der blev foreslået en bedre 
sammenkobling mellem landsbyrådet og de forskellige foreninger i byen. 
Samarbejdet kan forbedres ved, at minimum én deltager fra foreningernes 
bestyrelser i Landsbyrådet eller som min. deltager på Fællesrådsmødet. 
Pkt. 4. Valg til bestyrelsen 
På valg er Mogens, Lone og Torben. Alle blev genvalgt. 
Merete og Inge er villige til genvalg som suppleanter. De blev genvalgt. 
Pkt. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Henning blev genvalgt til 
revisor, og Anna Margrethe blev genvalgt til revisorsuppleant. 
Pkt. 6. Eventuelt. Stien Skivholme til Terp. Den bliver smallere og smal-
lere. Kommunen kommer på besøg til syn. 
Det blev besluttet, at spisning næste år på Fællesrådsmødet sker kl.1830,  
og mødet starter kl.19.               Referent: Torben Kring 
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Landsbyrådet 

Landsbydag d.8.april kl.1530 i Herskindhallen 
 Program: 

       15.30: Velkomst ved Claus Leick, teknisk udvalg 
  15.35: Optræden ved Børnehaven Nordlyset 
  16.00: Korsang ved Herskindskolens elever 
  16.30: Indmarch og gymnastikopvisning(børnehold) 
  18.00: Fællesspisning  
  19.30: Årgangsopdelt diskotek starter 
  20.00: Zumba for alle 

    
Desuden præsenterer Landsbyrådet årets arbejde 

De 5 M-ér: Motorvej - Møller - ” Maries Have”- Motion og Mad! 
Stigruppen fra Skivholme gennemfører cykelmaraton  

Kaffe og kagesalg 
Se også den mere udførlige omtale i de lokale blade  

Tilmelding til fællesspisning: lk@gefiber.dk inden 1.april 
Medlemmer af Folkekøkkenet er automatisk tilmeldte 

Inge Lorenzen 
Køreplan for Lokalrute 450 

  Som det fremgår af næste side fortsætter lokalrute med uændret køreplan. 
Som noget nyt er der nu er kommet stander med køreplan op på Præstbro-
vej i Herskind ved Bøgeskovvej, og køreplanen er også vist ved Skivholme 
Forsamlingshus. Der er nu også en stander ved Udsigten i Sjelle og på Kir-
kevej i Skjørring. Tak til kommunen for at de har efterkommet Landsbyrå-
dets ønsker. Mange har ikke haft kendskab til denne mulighed for at kom-
me til Galten.          Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
 

Landsbysamvirket 
  Landsbysamvirket havde d.22.febr. generalforsamling i Borgernes Hus, 
Veng. Det var ikke et tilløbsstykke, og der blev ikke valgt nyt bestyrelses-
medlem for Helle Blæsbjerg, der ikke ønskede genvalg. Hun accepterede 
dog at blive valg som suppleant sammen med Erik Håkonsen. 
 

  Bestyrelsen er derfor p.t. på følgende: 
Lars Andersen, formand. Rødkildevej 6, Tåning L.Andersen@kws.com  
Egil Jørgensen,næstform. Hårbygade 9D, Hårby  egiljorg@post1.tele.dk  
Arne Nørskov, kasserer Præstehaven 3, Hylke arne@hylkeinfo.dk  
Hans Gravsholt, sekretær Fuglevænget 8, Herskind hagra@gefiberpost.dk  
Orla Jegstrup, webmaster Allégade 3, Jeksen       info@landsbysamvirket.dk  
Jørgen Walter Pedersen Veng Skovvej 1, Veng  petersen.veng@gefiber.dk  
 

Bestyrelsen fortsætter med 6 medlemmer, indtil nye kandidater kan vælges på en 
kommende generalforsamling. Det blev besluttet, at formanden har 2 stemmer. 
Egon Kjær Sørensen blev genvalgt til revisor og Mogens Grejsen til revisorsuppl.  
 
Bestyrelsen deltager i ”Foreningernes Aften 2011” i Kulturhuset d.7.marts. 
  Projektet ”Liv i forsamlingshusene” har 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 den 15.april, og det er foreningerne, 
der kan søge om tilskud til lokale projekter. 

Hans Gravsholt 
  

Lokalhistorie 
  Lokalhistoriegruppen i Herskind nedlægges, men vi er fortsat interesseret 
i oplysninger om ”gamle dage”.  Det kan fx være billeder eller avisomtaler 
eller andet, der er dukket op ved en oprydning. Hvis det ønskes, vil mate-
rialet 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.   

 Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Lektie-Café 
   Lektiecaféen fortsætter. Det er hver tirsdag kl.1330-15. Vi er 5 ”ældre”, 
der står til rådighed med hjælp i det omfang, vi magter det, men vi vil ger-
ne have flere frivillige. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun lyst 
til at have kontakt med eleverne  

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt 
 

Edb for ældre 
  På Herskindskolen fortsætter tilbuddet. Det er kl.15-17 hver onsdag efter-
middag, dog ikke maj og i skoleferierne. Deltagerne bestemmer selv, hvad 
der skal undervises i. Brug af internet, samt tekst- og billedbehandling er 
det, der er mest interesse for. Der udleveres papir på opgaver/løsninger 
vedr. edb. Materialer er gratis.        Hans Gravsholt 
 

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

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth 

Nyt fra Galten Bibliotek 
    Galten Bibliotek havde så stort et ryk-ind til dyrlæge Grymers aften:       
Fra hestevogn til 4-hjulstrækker,  at der påtænkes en gentagelse i efteråret. 
Så nåede du ikke at sikre dig en billet denne gang, er der håb forude. 
Nyt arrangement: 

”Kys hinanden” 
Foredrag med Benedikte Vejlby Baggesgaard 

Præst & sexolog 
Om kunsten at bevare gnisten i parforholdet 
Torsdag d.17.marts kl.1930 på Galten Bibliotek 

Billetter på Galten Bibliotek. Pris 50,- (inkl. kaffe/te i pausen) 
Arr.: Galten Bibliotek i samarbejde med: 

LOF Skanderborg, Odder, Horsens &  

Kultursamvirket i Skanderborg Kommune. 
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Landsbyrådet 
 

Spor i landskabet ved Herskind 
 

 Sporenes dag 2011 på ”Sporet ved Herskind” søndag d.12. juni kl.13.  
  Start på P-pladsen ved Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget, Herskind. 
Der vil ved P-pladsen være udstilling om Hertha, Mergelgraven fra 1930´-
erne og arbejdet med genopretningen af Lyngbygård Å. I ådalen er der eta-
bleret flere søer. Der vil være en ca. 2 timer guidet tur på sporet. Der vil 
blive orienteret om et påtænkt nyt spor vest for Præstbroen ved Skovby 
Rensningsanlæg. Se om tilsvarende arrangement i 2010 på www.spor.dk. 
Turledere og info:  Per Clausson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt.  
 
  Lørdag d. 4. juni 2011 kl.4-7: Fugle- og plantetur på ”Sporet ved 
Herskind”. Start fra Herthas P-plads. Der vil blive orienteret om flora og 
fauna, og nattergalen vil synge for deltagerne. Der vil også blive fortalt om 
planer for nyt spor og om ændringer på sporet på grund af genopretningen 
af Lyngbygård Å. Der kan efter turen købes morgenkaffe og -brød i Hertha. 
Vandtæt fodtøj anbefales. Alle er velkommen og turen er gratis. Der skal 
ikke foretages tilmelding. Turledere og yderligere info: Per Clauson-Kaas, 
Hertha og Hans Gravsholt, Herskind. 
 
 Desuden er der:   
  Tirsdag d.31.maj 2011 kl. 2030-23: Nattergaletur til Tåstrup Sø.  
Start på P-plads ved Stjærskolen. Turen går til Stenskoven, hvorfra der er 
en fin udsigt over Tåstrup Sø, og hvor nattergalen vil synge. Medbragt 
kaffe nydes sammen med udsigten, og medens nattergalen ”underholder”. 
Alle er velkommen, og turen er gratis. Der skal ikke foretages tilmelding. 
Turleder og yderligere info: Peter Lange, Stjær, formand for DOF 
Østjylland. Tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, Herskind. 

Hans Gravsholt 
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Skanderborg afdeling      

Forårsture m.m. arrangeret af DN, Skanderborg Afd. 
 

Afholdt 5. februar: Kyndelmissetur. P-plads ved Gl. Ry kirke kl. 13. 
 

Kommende ture:                
9. april.  Forårstur. Illerup Ådal. Start kl.10. Slut kl.14. Mødested: P-plads 
ved Foerlev Mølle. Turleder: Niels Tjernøe, tlf.8652 5003,  
Mail: niels-tjernoe@mail.dk. Tilmelding ikke påkrævet.  
Tur på det i 2010 oprettede spor forbi udgravningerne. Frokostkurv eller lignende 
medbringes, og der fortsættes til Moesgård Museum, for de der har lyst. Af hen-
syn til museet skal disse tilmelde sig. 
 

10. maj. Løvspringstur. Start kl.19. Slut kl.2150. Mødested: P-plads v. Capri.  
Turleder: Otto Andersen. Tlf. 8689 2727.  
Mail: karot@andersen.mail.dk. Tilmelding ikke påkrævet 
Start fra P-plads ved indgangen til Dyrehaven ved Capri. Vi går gennem den 
forårsgrønne Dyrehave og får fortalt lidt om skovens spændende historie. Vi ser 
på nogle af de planter, vi støder på, og lytter til fuglesangen. Tag aftenkaffen 
med. Turen er forholdsvis let. Den går ad stier og en ret flad.  
 

31. maj.  Nattergaletur til Tåstrup Sø. Se forr. Side.  
Mail: hagra@gefiberpost.dk. Tilmelding ikke nødvendig. Se forr. side 
 

4. juni.  Fugletur på Sporet v.Herskind. Se forr. Side. 
 Mail: hagra@gefiberpost.dk Tilmelding ikke nødvendig. Se forr. side. 
 

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 ”Det sker i 
Skanderborg” og ”Natur og kulturture  - Skanderborg” på internettet. 

Hans Gravsholt 
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Hjælp os med at gøre forårsrent i naturen 
”Det er forår. Alting klippes ned. 

Der beskæres i buskadser og budgetter. 
…………………………….. 

men når forårssolen skinner, bliver jeg glad.” 
 

Der er endnu engang blevet tid til Affaldsindsamling. 
 

Søndag d.3.april kl.10 mødes vi foran Cafeen i Hertha 
 

Med sække, handsker og godt humør drager vi ud i Herskind og 
Hertha. Sneen er forsvundet og afslører en masse affald. 

 Der er nok at gå i gang med. 
Forhåbentlig bliver vi mange – det er sjovest. 

 
Kan du ikke komme, må du gerne selv lave lidt forårs-

rengøring omkring dit eget hus. Det trænger det sikkert til. 
Hertha og Herskind bliver så flot, når blomster og alt det 

grønne får lov til at vokse frit – uden affald omkring. 
 

Efter affaldsindsamlingen ved 1130-tiden mødes vi igen ved 
Cafeen til en bid brød og en forfriskning. Samtidig kan vi 

også beundre alt det affald, vi har fået samlet. 
 

Velkommen til en dejlig forårs-rengøringsdag 
Laila Bach Sørensen og Hans Gravsholt 

 
Lær mere om Danmarks Naturfredningsforening www.dn.dk  
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  Nyt fra Herskindskolen 

 

 
 

 
Ny viceskoleleder. Præsentation 
   Med forventningens glæde og sommerfugle 
blafrende i maven blev det endelig den 1. febr. 
og jeg kunne begynde på Herskindskolen ☺ - 
En skole som jeg har hørt en masse positiv 
omtale af. Jeg hedder Laila Tolstrup, er 41 år 
og bor i Mårslet med min mand og 3 børn. 
Jeg er blevet taget rigtig godt imod på skolen, 
af både børn og voksne. Blomster og flag på 
bordet på 1. dagen og til fællessamling, flotte 
tegninger fra 0. klasse og invitation til at kom-
me på klassebesøg. Jeg glæder mig rigtig 
meget til at lære alle – elever, forældre og 
personale - bedre at kende og få etableret et 
godt samarbejde.  Førstehåndsindstrykket er 
udelukkende positivt og mavefornemmelsen  
er klar: ”Her er rart at være”. 

 
Laila Marianne Tolstrup 

 
  Jeg kommer fra en stilling som pædagogisk leder i Århus Kommune og 
har inden da arbejdet som lærer i Odder Kommune. Begge steder har jeg 
bl.a. arbejdet med LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse), et 
arbejde som også er påbegyndt på Herskindskolen, og hvor vi netop nu 
venter på resultaterne af en gennemført kortlægningsundersøgelse, som 
elever fra 4.-9. klasse har haft mulighed for at deltage i. Spændende!! - For 
det kan give et fingerpeg om, hvilke temaer vi som skole skal vælge at 
fokusere på – så her bliver endnu bedre at være, for såvel elever som per-
sonale. En videreudvikling som jeg glæder mig meget til at være en del af. 
 

Med venlig hilsen Laila Tolstrup 
 

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  I Nordlyset har der, trods den kolde vinter, været leget, hoppet, løbet og 
kravlet, men der har også været tid til stillesiddende aktiviteter. Bl.a. har 
der været fokus på kendskabet til bogstaver og alfabetet, og der er blevet 
lavet mange ordkort, skrevet skilte, og alfabetet er blevet listet op. Selv om 
børnene er på mange forskellige niveauer, har der været udvist stor nysger-
righed og interesse. 
  I de kommende måneder vil der blive udnævnt månedens sang eller rim, 
som alle grupperne vil bruge med særlig fokus. Den pågældende sang/rim 
vil blive udgivet på børnehaveintra, hvorved forældrene får mulighed for 
at hjælpe deres barn med at lære sangen/rimet.   
  Det er ved at være tid til at tænke på, at de store børn i Nordlyset snart 
skal begynde i glidende overgang i Kometen. Der er derfor i den seneste 
tid startede aktiviteter op for storbørnsgruppen. Ligeledes er børnene også 
blevet opdelt på årgangene i andre sammenhænge. Dette er gjort, så aktivi-
teterne bedre kan målrettes til de enkelte aldre, og for at børnene kan stifte 
bekendtskaber på tværs af stuerne. I de kolde vintermåneder har børneha-
ven benyttet hallen, hvor der er blevet leget, løbet og klatret. Børnene har 
også her været delt op i grupper efter alder.  
  Børnehavnen Nordlyset vil i år deltage aktivt i Landsbydagen i Herskind 
den 8.april. Her vil alle børn, som er tilknyttet storbørnsgruppen, bidrage 
med et lille indslag til arrangementet i hallen, hvilket der bliver set meget 
frem til med stor spænding af både børn og forældre.     
  Snart venter en anden stor begivenhed i børnehavnen, nemlig Fastelavn. 
Børnene er allerede så småt startet med at klippe masker og katte til deres 
fastelavnsris. Traditionen tro skal der slås katten af tønden og holdes faste-
lavnsfest. I år afholdtes festen den 4.marts, hvor hele Nordlyset kom til at 
vrimle med prinsesser, hekse, farlige løver, superhelte. Ja kun fantasien 
sætter grænserne.      
  Børnehaveintra er nu i fuld brug. Her ligges alle beskeder, oplysninger, 
tilmeldinger og ugeplaner ud. Al begyndelse er svær, både for personale 
og forældre, men da hovedparten af al information fra børnehaven og for-
ældre i fremtiden vil gå igennem børnehaveintra, opfordres forældrene til 
at komme i gang med at brug systemet flittigt. 
  Børn og voksne i Nordlyset ser nu frem til foråret, hvor varmegraderne 
forhåbentlig kommer noget højere op. Dermed vil de mange vinterforkø-
lelser forhåbentlig også aftage. Stuerne trænger nemlig til at blive fuld-
tallige, da de sidste par måneder har været meget præget af megen sygdom 
hele vejen rundt. Så vi krydser finger, for at foråret snart er over os. 
Mange hilsner fra Nordlyset. På vegne af bestyrelsen Helle Pernille Hansen      
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 

Superflot butik  
   Der er ikke langt fra idé til handling. I december-bladet skrev jeg, at en 
stor ombygning af butikken var på vej, og nu er den allerede afsluttet. 
Resultatet er blevet en vild flot og kundevenlig butik med masser af plads, 
lys og luft. Der er kommet helt nye kølere til frugt og grønt samt til fersk 
kød, ligesom bake-off hjørnet er helt nyt. Dog har vi beholdt den gamle 
ovn, som stadig fungerer fint. Vi er rigtig stolte af resultatet, der giver både 
kunder og personale langt bedre forhold. 
   Den hektiske ombygningsfase gav en del gener for kunderne. Samtidig 
med byggerodet skulle stort set alle varer i butikken flyttes om på hylderne 
for at leve op til vores franchiseaftale med Coop. Det har selvfølgelig også 
givet noget turbulens og også ekstra arbejde til bestyrelsen, der gav et nap 
med i den forbindelse. Der har også været et stort rengøringsarbejde, så nu 
er butikken i topform, og fokus rettes i den kommende tid på at få butikken 
i god drift igen.  
   Den 26.febr. markerede vi den moderniserede butik med forskellige akti-
viteter i butikken. Vi serverede morgenkaffe med rundstykker, og der var 
mange smagsprøver rundt omkring i butikken. Der var bl.a. vinsmagning 
på den ny Herskindvin, som inden længe lander i butikken. Hele dagen var 
der mange kunder i butikken, og omsætningen var rigtig god. Der var også 
tøndeslagning i anledning af fastelavn, og der blev kåret både kattekonger 
og -dronninger. Børnene var klædt festligt ud, og alle fik røde næser i det 
kolde vejr.  
   Der var også 10% rabat til medlemmer af Brugsen i hele ugen. For at 
spare porto sender vi ikke længere breve ud til medlemmerne, når der er 
”10% uge”, men i stedet informerer vi på vores hjemmeside og ved opslag 
i og udenfor butikken. Vi sender også mail direkte til dem, der er tilmeldt 
vores tilbudsmail-service. Alle kan få Brugsens ekstra gode tilbud på mail, 
send blot en mail til: brugsen@herskindbrugs.dk og skriv, at du gerne vil 
med på maillisten. Vi bombarderer ikke din mailboks med ligegyldige 
mails, men sender kun ud, når der er ekstra gode tilbud i butikken. 
Butikkens almindelige tilbud findes i tilbudsavisen, som omdeles hver uge 
og som også kan hentes på et link fra vores hjemmeside.  
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Herskind Brugsforening 
Brugsens generalforsamling  
   Brugsens generalforsamling afholdes i Herskind Forsamlingshus den 24. 
marts kl.19. Vi håber, at mange medlemmer møder op i Herskind Forsam-
lingshus denne aften. På dagsordenen har vi ud over de sædvanlige punkter 
et forslag om ændring af vedtægterne. 
  Vi foreslår, at bestyrelsen fremover skal bestå af minimum 5 medlemmer 
mod nu 7. Forslaget kommer som en erkendelse af, at det desværre er ret 
vanskeligt at finde medlemmer, der vil bruge lidt tid på bestyrelsesarbejde. 
Vi mener, at bestyrelsens arbejde kan gennemføres af 5 medlemmer, og at 
det derfor ikke er uforsvarligt at nedsætte antallet. Men det vil stadig være 
muligt at lade bestyrelsen bestå af 7 medlemmer.  
 Ifølge vedtægterne skal man være fyldt 18 år for at blive medlem af Brug-
sen. Det giver nogle praktiske problemer for de af butikkens medarbejdere, 
der er under 18 år, og som gerne vil være med i Coops personalekøbsord-
ning. Det kræver nemlig medlemskab. Vi foreslår derfor en ændring af 
vedtægterne, der tilgodeser dette. De to foreslåede vedtægtsændringer er 
allerede gældende i mange andre brugsforeninger.  
  Der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og de 3 modtager ikke genvalg. 
Vi håber selvfølgelig, at der er nogle af Brugsens medlemmer, der ønsker 
at opstille til bestyrelsen. Vi har allerede et par positive tilkendegivelser. 
Er du interesseret, så kontakt gerne enten et af bestyrelsens medlemmer 
eller uddeleren. Er du interesseret i en aktiv brugsforening, så mød op på 
generalforsamlingen den 24. marts.  
Regnskab 2010 
  Et fast punkt på generalforsamlingens dagsorden er godkendelse af regn-
skabet. Jeg vil sammen med uddeleren gennemgå regnskabet på general-
forsamlingen, men kan allerede her give et par væsentlige regnskabsinfor-
mationer. Salget af benzin er steget med 0,7 mio. kr., mens omsætningen i 
butikken til gengæld er faldet med 0,8 mio. kr. i forhold til 2009. Samlet 
set er omsætningen således stort set uændret i forhold til sidste år.  
  Salgsavancen ligger lidt lavere målt i kroner, mens den målt i procent af 
omsætningen er lidt højere. Uddeleren har altså været bedre til at tjene 
penge på de varer, han sælger, men til gengæld sælges der for lidt. Den 
faldende omsætning ser vi frem til, at der rettes op på i 2011, efter at 
ombygningen har givet butikken et gevaldigt løft både for frugt/grønt, 
ferskvarer og bake-off.  
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Herskind Brugsforening 
   På omkostningssiden er der brugt mindre på lønninger end i 2009. 
Regnskabet viser et overskud før skat på 81.965 kr., men når der tages 
højde for, at der er afholdt en hel del omkostninger til forskellige små-
anskaffelser i forbindelse med byggeriet allerede i 2010, ligger overskud-
det nogenlunde, som vi havde budgetteret med.      

   Jeg har været med i bestyrelsen i 10 år og har været formand siden 2004, 
så nu synes jeg, tiden er inde til at give bolden videre. Jeg vil selvfølgelig 
fortsætte med at bruge Herskind Brugs, som mit foretrukne indkøbssted, 
ligesom mange andre her i området gør. Vi har brug for en lokalbutik, og 
lige nu har vi ikke bare en butik – vi har en supermoderne og økonomisk 
velfunderet butik.  Så værsgo og kom indenfor! 

Ida Jensen, Bestyrelsesformand 

Bestyrelsen:           Telefon  
Formand:  Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind,     8695 4057 
Næstformand: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind,     3135 6603 
Sekretær: Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind,      6178 8866 
Medlem: Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind,     2068 8053 
Medlem: Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind,      8695 4177 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D,     8696 1919 
Medlem: Mathias Sørensen, Voldbyvej 42A, Sjelle,      8695 4027 
Suppleant: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 8695 4232 
 
 
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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Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst…. i HG&B 
    Borgerforening    

HG&B arrangerer besøg på BILKA’s NON-foodlager i Årslev 
  På vej mod Århus har mange af jer sikkert kikket over på den store bygning, 
som ligger ved Årslevkrydset og tænkt: Hvad mon der foregår inde bag facaden? 
Med hjælp fra Preben Hansen, Fuglevænget 18, har vi fået sat et besøg i stand.  
Så… Onsdag d.13.april vil lederen af lagerets tekninske afd. - Ingvard Lauritsen, 
vise os rundt på det højteknologiske centrallager. Besøget starter kl. 1730  og vi 
mødes foran indgangen (se markering fra syd på kort) og besøget slutter ca.kl.20. 
  Medlemmer af grundejerforeningen har fortrinsret til deltagelsen, som er gratis.  
Da der arbejdes, mens vi er der, er deltagerantallet begrænset til 25 og pladserne 
tildeles efter ”først til mølle-proincippet”. Medlemmer af HG&B har fortrinsret til 
arrangementet. Tilmelding skal ske pr mail eller ved personlig henvendelse vores 
kasserer Jane Thomsen, Fuglevænget 26  eller på Mail: tjane@sol.dk  
Tilmelding senest mandag den 11.april 
NB: Der vil ikke være servering på stedet så spis hjemmefra! 
Hvis fælles transport ønskes/tilbydes bedes dette meddelt i mailen 

 
Rosbjergvej 33. Drej mod nord fra Silkeborgvej 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 

Har du husket at betale kontingent for 2011 
  Der bliver flere pensionister i Herskind og dermed daler vores samlede 
kontingentindtægter år for år, selv om medlemstallet er stort set uændret. 
Pengene går jo til vedligeholdelse af vores fælles friareal Legepladsen på 
Fuglevænget, og selv om pensionisterne i sagens natur ikke er de mest 
flittige brugere af legepladsen, hører de dog til de mest stabile betalere! 
  Som de fleste ved, består legepladsen af 3 villagrunde, som er stillet til 
rådighed af kommunen, mod at vi vedligeholder arealet. Men efterhånden 
trænger vi til at få udskiftet flere af legeredskaberne, og derfor er det vig-
tigt, at vi har nogen penge at gøre gavn med. Heldigvis har vores nye med-
lem af  bestyrelsen.... Bastian lovet at slå græsset i den kommende sæson - 
som frivilligt arbejde, og dermed får vi mulighed for at samle lidt flere 
penge sammen end normalt. Men det er vel ikke rimeligt på langt sigt at 
pålægge bestyrelsen at udføre den slags opgaver. Men på forhånd tak til 
Bastian for det.  
  Vi har 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 Regnr. 9436 Kontonr. 4361500275. 
(Husk at skrive afsenderadresse!) 
Du kan også betale direkte til kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26, Herskind  

Husk lige på medlemsfordelen: Alle medlemmer af HG&B har gratis adgang 
til at deltage i fællesspisningen ved Sct. Hans Festen!!! … og det er hyggeligt! 

 På bestyrelsens vegne  Mogens Grejsen / formand 

 

Legepladsdag 
 

Forårets legepladsdag er fastsat til lørdag d.30.april kl.10. 
 

Kom og hjælp til med at vi får et fint område  
 

Legepladsen vil bl.a. blive anvendt Skt.Hans aften 
Mere herom i næste nummer 

 

På bestyrelsen vegne Mogens Grejsen 
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Herskind Folkekøkken 
 

Opskrift på hvordan man skaffer 150.000 kr. til sit lokale forsamlingshus? 
 

  Lørdag d.5.marts fejrede Herskind Folkekøkken sit 25 års jubilæum, og det 
blev markeret med et stort ”Sølvbryllup” i forsamlingshuset, hvor alle, der er 
- eller har været - medlem gennem årene, var inviteret. Så der var fuldt hus i 
forsamlingshuset den lørdag. 
  Vi fik i sin tid startet med et virkeligt godt koncept, hvor bestyrelsen sam-
mensætter madhold for 1 år ad gangen. Holdet består af både børn og voksne 
mikset fra forskellige familier. På den måde prøver alle at arbejde sammen 
på tværs af alder og køn, og det har fungeret fint i alle de 25 år. Der har da 
enkelte gange været røg i køkkenet. Men det hører sig jo til i et hvert solidt 
ægteskab! 
  Ialt har fællesspisningen bidraget med en øget lejeindtægt på 150.000 kr., 
og det er jo penge, som vel at mærke ikke var kommet i kassen, hvis folke-
køkkenet ikke havde eksisteret. Dertil kommer, at den løbende aktivitet er 
med til at bevare forsamlingshuset som et naturligt samlingspunkt i folks 
bevidsthed. 
  Medlemskab af folkekøkkenet er åben for alle, og nye tilflyttere tilbydes 
en gratis prøvespisning, så de kan konstatere, om det er noget for dem. Det 
er vores opfattelse, at det er en god metode til, hurtigt at komme til at kende 
andre i byen. Vi har haft den glæde, at få stor opbakning fra Hertha Leve-
fællesskab, og der er ingen tvivl om, at det har været medvirkende til at 
styrke fællesskabet i byen som helhed.  
  Det er lykkedes at holde traditionen om at synge 3 sange fra højskolesang-
bogen i hævd, selv om snakken ofte går så livligt, at vi let kommer til at 
glemme den del, men det er også en del af de fælles fornøjelser!    
   Så vi ser med fortrøstning frem til at fejre guldbryllup om 25 år! 
Næste gang, man har mulighed for at deltage i fællesspisning i Herskind, er 
i forbindelse med Landsbydagen d.8.april. Spisningen er den dag flyttet til 
Herskindhallen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage den aften, og vi kan 
garantere, at man den aften vil få mere end en almindelig smagsprøve på, 
hvad vi serverer i Folkekøkkenet, idet der netop den dag er en børnevenlig 
3-retters menu på programmet. Se mere om tilmelding og program på side 
6. Sidste frist er d.1.april, men meld dig hellere til med det samme!! 

         På bestyrelsens vegne Mogens Grejsen 
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Herskind Folkekøkken  
 

Madhold 2011-2012 
 
OBS!!! Fredag 8.april 2011.  Spisningen foregår i Herskindhallen kl.18.  
og prisen denne aften er: Voksne 50 kr. Børn 2-12 år 25 kr. 
Madformand Mogens Grejsen. Tilm.: Litta Hansen tlf. 8695 4396 lk@gefiber.dk 

Karen Pedersen, Nina Andersen, Henrik Andersen, Kirsten Sørensen, 
Hans Christian Sørensen, Anne Margrethe Kristensen, Kaj Kristensen, 
Litta Hansen, Knud Hansen 

Torsdag 5.maj 2011. Madform.Kirsten Frank 3539 5134 <meretemil@gmail.com> 
Bo Sjøgaard, Marianne Krogh, Rikke Teglbjærg, Frida Krogh, Nikolaj 
Teglbjærg. Hertha: Camilla, Lars M., Per Clauson-Kaas 

OBS!!! Søndag 5.juni 2011. Spisningen foregår på legepladsen v.Fuglevænget 
Madformand Freddy Weiling 8695 4177 famweiling@mail.dk 
Margit Thygesen, Nils Jørgen Nielsen, Joanne Ryall, Ove Nielsen, 
Andreas og Morten Nielsen, Lasse Brender, Tobias Ryall, Jens Nielsen 

Mandag 5.sept.2011. Madform. Jan Harry Jensen 8695 4610 jo-jan@mail.dk 
Lillian Andreasen, Birte Balle, Preben Hansen, Amalie Jensen 
Hertha: Morten K, Josef, Per Clauson-Kaas 

Onsdag 5.okt.2011. Madform.Jesper Svanhede 8695 0044 ibensamsing@gmail.com 
Merethe Milner, Gerly Johannesen, Thomas Frøkjær, Mathilde Svanhede 
Hertha: Søren S, Bente, Per Clauson-Kaas 

Lørdag 5.nov.2011. Madform. Jette Boye 2074 3713  winnieboye@hotmail.com 
Søren Stein, Pia Vaarmark, Svend Andreasen, Nina Vaarmark 

Mandag 5.dec.2011. Madform. Berit Pallesen 8695 4310  beritogper@mail.dk 
Niels Anton Sørensen, Iben Samsing, Rolf Sandmark, Bente Fredsted 
Ivy Stein, Alberte Samsing. Hertha: Stine, Ole, Per Clauson-Kaas 

Torsdag 5.jan.2012. Madform.Inge Lorenzen 8695 4241inge.lorenzen@randers.dk 
Dorte Holsting, Jan Brender, Lena Ørrild, Mai Brender 

Søndag 5.febr.2012. Madform.Gitte Bech Hansen 2134 3248 jullekat@hormail.com 
Per Pallesen, Lis Weiling, Henning Nielsen, Julie og Mads Bech Hansen  

Mandag 5.marts 2012. Madf .Steen Teglbjærg 8754 6000  rikkeogsteen@gefiber.dk 
Sysser Mau, Anne Marie Elbech, Dorte Fisker, Thomas Fisker 
Hertha: Ulla, Heino, Per Clauson-Kaas 

 
Ændringer på madholdene skal gives til Karen Pedersen på tlf. 8695 4345. 
grejsen@gefiber.dk  

Ajourført madhold og medlemsliste findes på www.herskind-skivholme.dk
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 20634390 / 86954180 
OBS. Der er ledige weekender i såvel april samt juni. 

   Sponsortavlen  her vil vi fortsat gerne have nye sponsorer, idet pengene 
er øremærket til ombygning af toiletter. De ”gamle” sponsorer har i januar 
måned modtaget et girokort pålydende 1.000 kr., som vi naturligvis håber, 
alle vil betale, da vi har brug for hver en krone til det kommende projekt. 
Er der nogle blandt læserne, som ønsker at støtte med et bidrag, kontakt da 
venligst kasserer Bent Nielsen, Fuglevænget 28, tlf. 8695 4183. 
  Generalforsamling: Der var mødt en del op til generalforsamlingen, og 
flere som ønskede at få en plads i bestyrelsen, hvilket resulterede i, at be-
styrelsen nu består af 7 bestyrelsesmedlemmer imod tidligere 5. 
  Vi ønsker Bettinna og Merete velkommen i bestyrelsen. De har planer om 
at lave fredagscafé 4 gange om året og andre spændende nye arrangementer. 
Hold derfor nøje øje med opslag og pressemeddelelse om, hvornår og hvad 
der sker i forsamlingshuset. Bestyrelsen hilser det nye initiativ velkommen 
og håber, at mange vil benytte sig af aktiviteterne ved fredagscafé-erne. 
  På generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at låne penge til 
et nyt tag og ombygning af toiletterne. Bestyrelsen forventer arbejdet vil 
gå i gang de kommende måneder.  
  Frivillige hjælpere søges: Bestyrelsen efterlyser folk, som vil give en 
hjælpende hånd på vores arbejdsdage, her skal gøres hovedrent fra kælder 
til kvist. Hakkes og luges samt males sokkel. I forbindelse med ombygnin-
gen bliver der også brug for nogle som kan male, da salen, gangen, toilet-
ter samt skænkestue trænger til en kærlig hånd, når først  håndværkerne er 
færdige med toiletterne. Bestyrelsen modtager gerne besked om hvem og 
til hvad, man gerne vil give et nap med.  På forhånd tak.. 
  Quindeaften: Fredag d.30.september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Forslag om udstillere ønskes. 
Vil du være med i Quindeudvalget? – hvis ja, giv en af bestyrelsen besked. 
Bestyrelsen: 
Formand Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8 Tlf. 8695 4180 
Næstform. Rie Stoustrup, Langelinie 56 Tlf. 2344 1799 
Kasserer Bent Nielsen, Fuglevænget 28 Tlf. 8695 4183 
Sekretær Bente Rasmussen, Lærkevænget 24 Tlf. 8695 4121 
Best.medlem Gitte B. Hansen, Lærkevænget 16 Tlf. 8694 7273 
Best.medlem Merete Taastrup, Ladingvej 2                  Tlf.2073 4909 
Best.medlem Bettinna Kaalund, Langelinie  Tlf. 2485 0753 
som også er hjemmeside-ansvarlig 
Suppleant:      Tonny Hansen Tlf. 8695 4086 
- ”  -           Berit Laustsen Tlf. 3133 3190 
Revisorer: Hans Gravsholt / Peder Christensen 
Revisorsuppleant: Jørgen Gaardskjær       Vh Anna Marg. 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Afholdte arrangementer: 
I december blev der afholdt juletræsfest. Det er altid en dejligt aften med 
alle de forventningsfulde børn, som afventer julemandens ankomst. 
 

Kommende arrangementer: 
Den 5.–6.marts: Fastelavnssoldater og fastelavnsfest. 
Den tilbagevendende begivenhed, hvor børn fra lokalsamfundet kommer 
rundt og synger for folk. Børnene starter deres tur kl.830. Dagen efter hol-
des der en fest kl.15, hvor alle børn og forældre er velkommen til tønde-
slagning samt musik, dans og leg ved Svend og Troels. 
 

Den 26. marts: Vårfest  
Den hyggelige fest hvor man mødes og selv har mad med. Det er herefter 
tag selv bord, og senere på aftenen er der muligvis lidt underholdning. 
 

Den 28.april kl.16: Arbejdsdag i forsamlingshuset 
Hvis du skulle have lyst og tid, er du meget velkommen til at komme og 
give en hånd med. Der er altid noget, der kan laves i forsamlingshuset. 
 

Den 23.juni: Sankt Hans aften  
Der er bål hygge og mulighed for snobrød for alle, der har lyst til at 
deltage ved bålpladsen. 
 

Den 25.august kl.16: Grill-aften 
Alle er velkomne til spisning i forsamlingshuset. Grillen er tændt...  Det 
eneste, du skal have med, er madvarer og dit gode humør. 
 

PS: På Landsbydagen bliver der en cykelmaraton, hvor distancen Herskind-
Skivholme skal cykles. Når de 1200 m passeres, ringer klokken. Hvor mange 
gange kommer vi til at høre den? 
Bestyrelsen 2011: 
Asbjørn Winther  Skivholmevej 80  tlf. 8695 0951             
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 
 
 
  Så kom det nye kirkeblad i et andet format og med 
posten. Vi håber meget, at alle har fået det.  
Hvad synes I om det? Ris og ros modtages begærligt! 
Der er allerede indløbet kritik af midtersiderne - det 
skulle være så godt og er det sikkert også ?? – for det 
er svært at se, hvad der står på den mørke baggrund. 
 

   Tirsdag d.15.marts er der kirkehøjskole i Skivholme kl.14. Efter en 
kort gudstjeneste i kirken er der kaffe og foredrag i Sognegården. Højsko-
leforstander Jørgen Carlsen, Testrup, kalder sit foredrag "Forundrings-
parathed" - et ord, han selv har opfundet. 
   Sangaften torsdag d.31.marts kl.1930 i Sognegården under overskrif-
ten "Glæden, sorgen og lykken". Som sædvanlig er det Højskolesangbo-
gen,  der bruges mest; men der bliver også plads til viser, forårssange og 
måske en kanon. Jeg fortæller lidt om sangene, organisten akkompagnerer, 
kirkekoret synger for og underholder. Det bliver en aften med sang og 
hygge omkring kaffebordet. 
  Skovtur for de morgenfriske søndag d.10.april kl.7. Start på P-pladsen 
ved Præsteskoven på Skyttehusvej. Skovridder Jens Elm Sørensen er guide 
og vil også fortælle om fuglestemmer. Efter skovturen er der kaffebord i 
Sognegården og derefter gudstjeneste i Skivholme Kirke kl.1030. 
   Påskekoncert torsdag d.14.april i Skivholme Kirke kl. 20.  Stilling-
koret på 65 sangere kommer med et spændende program. (Se det flotte 
billede i det nye kirkeblad). 
   Det travle forår er på vej med de store højtider og konfirmationer. Se 
kirketider og nærmere omtale af arrangementer i Kirkebladet og hold øje 
med annoncer i Galten Folkeblad.               Eva Bach 

DR-kirken 
  DR har igen været i Skivholme Kirke og der er været mange udsendelser. 
  Der var 10 udsendelser fra Skivholme Kirke i okt.-dec. 2010 og ca. 10  i 
dec.-febr. Tidligere har der været over 20 udsendelser, så ”vores kirke” er 
ved at være kendt. Tidligere udsendelser kan ses på internettet.   
  Se http://www.dr.dk/dr1/drkirken        Hans Gravsholt 
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Konfirmander 
Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag den 1. maj kl.1030: 
Mathias Holme Andersen, Rønnebærvænget 34, Skovby 
Victor Jong Andersen, Bjørnkærvej 37, Sabro 
William Alexander Dijkstra Belli, Voldbyvej 82, Sjelle 
Jakob Kjær Bødker, Fårupvej 113, Sabro 
Frederik Green Halkjær, Bygmarksvej 20, Harlev 
Lucas Fredløv Hansen, Vestre Skolevej 42, Skjørring 
Claes Zacho Rix Hedegaard, Kirkevej 13, Skjørring 
Sidsel Filt Jensen, Præstegårdsvej 25, Sjelle 
Marie Johanne Rauff Kastrup, Farrevej 27, Skjørring 
Rasmus Bjerregaard Krogh, Voldbyvej 19, Sjelle 
Anders Gad Lauridsen, Nordmarksvej 8, Sjelle 
Freja Cecilie Lyngholt Nielsen, Vestre Skolevej 10, Skjørring 
Stine Pors Olesen, Østre Skolevej 2A, Skjørring 
Mathias Atzen Rasmussen, Tinbækparken 71, Skovby 
Benedicte Tanderup Sanden, Hedevej 36, Herskind Hede 
Thomas Bjerg Skov, Nordmarksvej 4, Sjelle 
Puk Mailund Strong, Vestre Skolevej 33, Skjørring 
Louise Darchy Sørensen, Farrevej 22, Skjørring 
Jens Malmkjær Willumsen, Langelinie 66, Borum 
Alexander Flarup Wodstrup, Rugvej 14, Galten 
 

Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d. 8. maj kl.1030: 
Nanna Bager, Fuglevænget 24, Herskind 
Oliver Bager, Fuglevænget 24, Herskind 
Pernille Damgaard Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 
Sofie Bundgaard Hansen, Lærkevænget 16, Herskind 
Helene Johansen, Ole Rømers Allé 32, Skovby 
Julie Bergmann Kristensen, Lærkevænget 27, Herskind 
Katrine Harbo Kristensen, Skyttehusvej 3 Skivholme 
Marie Louise Buhl Kristiansen, Rønnebærvænget 6, Skovby 
Lykke Brandt Larsen, Voldbyvej 4, Sjelle 
Casper Kristian Aagaard Laursen, Ladingvej 21, Skivholme 
Frederik Vinther Laustsen, Fuglevænget 54, Herskind 
Mads Juel Libergren, Lærkevænget 21, Herskind 
Louise Kaalund Madsen, Langelinie 61, Herskind 
Katya Steiner Olesen, Kirsebærvænget 20, Skovby 
Mickey Holm Rasmussen, Bøgeskovvej 5, Herskind 
Maria Slotsdal Steffensen, Nattergalevej 41, Galten 
Mikkel Bredgaard Sørensen, Langelinie 64, Herskind 
Camilla Slyngbom Taastrup, Ladingvej 2, Herskind 
Anna Lykke Toft, Langelinie 82, Herskind 
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Herskind dilettantforening 
 

Hallo – god dag – go`daw. Vi glæder os til at se jer alle til 
årets Dilettantforestilling d. 25. og 26. marts.  

 

INTERNATIONAL SPROGSKOLE I HERSKIND… 
… er måske ikke hele sandheden om, hvad der foregår i Herskind 

Forsamlingshus hver onsdag aften, men at der knokles med gloser på jysk, 

københavnsk og amerikansk er fuldstændigt sandt.  
 

INTERNATIONALE STJERNER… 
… er måske heller ikke hele sandheden, om de 16 voksne mennesker der 

mødes i Herskind forsamlingshus hver onsdag, men at der knokles på 

scenen, foran scenen og bagved scenen er fuldstændigt sandt.  
 

Fuldstændigt sandt er det også, at der grines, grædes, bandes, svedes, 

kysses, løbes, skændes, kæles, sukkes, råbes, fnises, bandes, ventes, og 

atter grines….. når Herskind dilettanterne øver på årets forrygende sjove 

forviklingsstykke, som kan ses af folk i alle aldre. Alle vil finde det 

morsomt og underholdene. 

Derfor har vi i år lavet nye tiltag: 

Fredag d. 25.3. kl. 1900
 er der generalprøve for det voksne 

publikum med ostebord fra Lading mejeri. 

Lørdag d. 26.3. kl. 1330
 er der familieforestilling, med efter-

følgende kaffebord til de voksne og slikposer til børnene. 
 

Samme dags aften er der helaftensarrangement:   
Kl. 1830

 spisning med mad fra den lokale, Karinas mad, 
fantastisk forestilling samt mulighed for at svinge træbenet til 
rytmer fra Diskotek Twist Of Sound.  
Kun til arr. lørdag aften skal der købes billetter på forhånd. Ved 
de andre forestillinger købes billetter ved døren.  

Vi vil så gerne se jer alle sammen !!!! 
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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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 på internettet. 

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca. 11. juni 2011 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.juni 2011 

Marts 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 11     

lø 12     
sø 13     

ma 14     
ti 15 14 Foredrag. Forst. Jørgen Carlsen Sognegården 24 
on 16     
to 17 19 Foredrag: ”Kys hinanden” Galten Bibliotek 9 
fr 18     

lø 19     
sø 20     

ma 21 1930 Generalfors.Støttefore.Lokalarkiv Galten Bibliotek  
ti 22     
on 23     
to 24 19 Generalforsamling, Brugsen Herskind F-hus 16 
fr 25 19 Aftenforestilling, Dilettant Herskind F-hus 26 

lø 26  Eftermiddags- og aftenforestilling. 
Vårfest, Skivholme 

Herskind F-hus 
Skivholme F-hus 

26 
23 

sø 27     
ma 28     
ti 29     
on 30     
to 31 1930 Sangaften. Højskolesangb. Eva Bach Sognegården 24 
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April 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1  Sidste tilmelding til spisning Lk@gefiber.dk  6 
lø 2 14 Lørdagscafé  Hertha 46 
sø 3 10 Affaldsindsamling Caféen, Hertha 12  
ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7     
fr 8 1530 Landsbydag og fællesspisning Herskindskolen 6+21 

lø 9 10 
1530 

Forårstur. Illerup Ådal 
Marionetteatret ”Tornerose” 

Foerlev Mølle 
Hertha´s sal 

11 
46 

sø 10 7 Skovtur (kaffe og gudstjeneste)  Præsteg.skoven 24 
ma 11     
ti 12     
on 13 1730 Besøg på Bilkas NON-foodlager Rosbjergvej 33  18 
to 14 20 Påskekoncert v.Stillingkoret Skivholme Kirke 24 
fr 15     

lø 16     
sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22     

lø 23     
sø 24     

ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28 16 Arbejdsdag  i forsamlingshuset Skivholme F-hus 23 
fr 29     

lø 30 10 Legepladsdag. HG&B 
Distriktsturnering, spejderne 

Fuglevænget 
Trollhytten, Gern 

19 
42 
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Maj 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 1030 Konfirmation  Sjelle Kirke 25 

ma 2     
ti 3     
on 4     
to 5 1830 

1930 
Fællesspisning, Folkekøkken 
Foredrag af Paul Klarskov 

Herskind F-hus 
Herthas sal 

21 
46 

fr 6     

lø 7 14 Lørdagscafé og loppemarked Hertha 46 
sø 8 1030 Konfirmation Skivholme Kirke 25 

ma 9     
ti 10 19 Løvspringstur. Dyrehaven Capri´s P-plads 11 
on 11     
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21     
sø 22     
ma 23     
ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     
lø 28     
sø 29     
ma 30     
ti 31 2030 Nattergaletur til Tåstrup Sø Stjærskolen 10 
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Juni 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1 19 Redaktionsmøde Herskindskolen  
to 2     
fr 3     

lø 4   4 Morgen- Fugle- og plantetur Sporet v.Herskind 10 
sø 5 1830 Fællesspisning. Folkekøkken Legepladsen 21 

ma 6     
ti 7     
on 8     
to 9     
fr 10     

lø 11     
sø 12 13 Sporenes Dag. Tur på sporet Herthas P-plads 10 

ma 13     
ti 14     
on 15     
to 16     
fr 17     

lø 18     
sø 19 13 Familietur til Dalgård  Øm Kloster, P-plads 11 

ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23 1830 Sankt Hans fest 

Sankt Hans fest 
Legeplads Herskind 
Skivholme F-hus 

19 
23 

fr 24     

lø 25     
sø 26     
ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30     

HB´s Sommerfest 2011 er d. 18. - 21.aug. Mere om dette i næste nr.
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HERSKIND  BOLDKLUB 
 
Bestyrelse: Adresse Telefon 

Kim Jakobsen, formand, Lærkevænget 3, Herskind       4060 3591 
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 H. Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold:  
Kampfordeler: Steen Hansen, Lærkevænget 16, Herskind 2386 0227 
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: Kim Jakobsen, Lærkevænget 3, Herskind       4060 3591 
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Herskind Boldklub 
   Tak til Gunnar! Først en stor tak til Gunnar for alle de ting han har gjort for klubben 
de sidste 6 år. Det var tydeligt på generalforsamlingen, at det var en vellidt formand og 
medlem af bestyrelsen, der sagde farvel. Ingen farvel uden også et goddag! Et goddag fra 
mig, Kim Jakobsen. Efter at have talt med både Gunnar og Paul omkring den ledige post 
som formand i boldklubbens bestyrelse besluttede jeg mig for, at sige ja til at stille op og 
blev også valgt ind.  
   Den nye bestyrelse! Alle medlemmer af bestyrelsen fortsætter deres gode arbejde i de 
poster, de hver især har. Den nye bestyrelse afholder første møde efter den netop afholdte 
generalforsamling, onsdag d. 9.marts. Her vil vi drøfte bl.a. målsætningen for 2011.  
   Frivillig indsats! Som Gunnar beskrev i sidste nummer, bygger vores fantastiske fore-
ning på frivilligt arbejde og engagement fra os alle i og omkring klubben. Jeg har selv 
spillet fodbold i Herskind, siden min familie og jeg flyttede til Herskind for 12 år siden, 
og jeg har kun gode oplevelser med villigheden til at gøre en indsats for klubben. Jeg 
håber og tror på, at vi alle i lokalområdet vil bakke op omkring Boldklubben og de 
sportsgrene, som er her nu og dem, som eventuelt kommer i fremtiden. Vi bakker op hver 
især på vores egen facon, nogle ved at deltage for sammenholdet og det sociale, nogle for 
motionen eller konkurrencen, andre ved at koordinere og planlægge tingene omkring det 
hele. Jeg er glad for at alle afdelingsformændene fortsætter i deres hverv. Jeg ser frem til 
at møde og tale med alle Jer, og glæder mig til at hører om Jeres iver og engagement for 
de ting, som I brænder for. 

Referat af generalforsamling i Herskind Boldklub 
Torsdag den 24. februar 2011 

1. Velkomst og valg af dirigent 
Bestyrelsesformand Gunnar Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og fore-
slog Inge Houg Jakobsen som dirigent. Dette var der tilslutning til. Inge Houg Jakobsen 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 
Gunnar Hansen lagde ud med den generelle del af bestyrelsens beretning. Herefter for-
talte Maja om gymnastik og sommerfesten i 2010. Efterfølgende berettede Paul Fox om 
fodbold og badminton i år 2010 i Herskind Boldklub. Spørgsmål angående udlejning af 
hallen til andre klubber gennem kommunens hjemmeside. Klubber, som kommer ude 
fra, vil også have adgang til Herskind Boldklubs Klubhus. Gunnar forklarer, at proble-
matikken har været taget op i bestyrelsen. Inge har også snakket med Per Rohde om, at 
han nøje forklarer de udefrakommende klubber, at de ikke må benytte klubhuset. 
Bestyrelsens holdning er at vente og se, om det overhovedet er et problem. Hvis det 
viser sig, at der kommer problemer, vil det blive taget op igen. Beretningen blev 
enstemmigt godkendt. 

3. Årsregnskab til godkendelse 
Regnskabet blev fremlagt af Ulla Hansen. Regnskabet er i år udført i Klub Office. 
Regnskabet viser i hovedtræk et overskud på 6.229 kr. og en formue på 377.102 kr. 
Spørgsmål til den lille indtægt til klubhuset i 2010 (4.601 kr.) sammenholdt med beløbet 
i år 2009 (11.784 kr.). Ulla forklarer, at det skyldes, at indtægten fra 2010 er fratrukket 
udgifter til kiosken, hvilket ikke var tilfældet i regnskabet for 2009, hvor udgifterne stod 
separat. Regnskabet for 2010 blev enstemmigt godkendt. 
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Herskind Boldklub 
4. Indkomne forslag 
  Der er modtaget et forslag:   Den 22. januar 2011 

Efter gennemlæsning af vores allesammens lokalblad Herskindsigt og specielt kontin-

genter for sæson 2010/2011 i Herskind Boldklub, er det med en vis undren, at 1 af HB´s 
afdelinger ikke er at finde, nemlig præmiewhist. For anstændighedens skyld og øvrige 

afdelingers skyld fremsættes hermed forslag om følgende: 

Kontingent fastsættelse til de gæve præmiewhistspillere på 150 kr. ½ årligt ligesom 

petanque afdelingen. Et beskedent symbolsk beløb, som vist alle kan overkomme, og som 

samtidig sender et signal til alle i Herskind Boldklub´s afdelinger om at vi løfter i flok. 

Forslagsstiller: Bent Rasmussen (petanque spiller i HB) 
  Gunnar forklarede, hvilken ordning præmiewhistspillerne har i dag. Præmiewhist beta-
ler ikke et fastsat kontingent, men indbetaler i stedet overskuddet fra deres præmier HB, 
hvilket betyder, at der pr. spiller bliver indbetalt mere end 150 kr. til Herskind Boldklub. 
Bestyrelsen mener, at dette er en god ordning. 
Forslaget blev sendt til afstemning. Resultatet af afstemningen blev: 15 x NEJ, 5 x JA 
og 1 x BLANK. Forslaget blev derfor forkastet.   

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 I år var Ulla Hansen, Maja Hampen Jakobsen og Gunnar Hansen på valg. Ulla og Maja 
sagde ja til at modtage genvalg. Gunnar ønskede ikke genvalg. Som nyt bestyrelses-
medlem foreslog bestyrelsen: Kim Jakobsen. Kim sagde ja til valget.  
Suppleanter blev Brian Dalby og Bent Rieche. 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Tonny Hansen blev genvalgt som revisor og Freddy Weiling som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt    
 Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke bliver gjort noget ved stien fra P-pladsen 
op til hallen, da forholdene er meget farlig i vintersæsonen med is og sne. Der har været 
flere tilfælde at folk, som er faldet. Bestyrelsen har haft punktet oppe flere gange i de 
sidste par år. Problemet er, at det er skolens ansvar at få lagt belægning på stien. 
Bestyrelsen har rykket for det flere gange, dog uden held. Bestyrelsen lover at tage 
punktet op igen og arbejde for bedre adgangsforhold. 
Bemærkning om at logoet på hallen er gået i stykker. Inge vil kontakte firmaet, som har 
leveret det, og høre, om det kan repareres.  
Bent og Orla, som passer øl og vand til klubhuset, opfordrede andre til at sige til, hvis 
de har mod på at overtage. Bent og Orla sagde ja til at fortsatte 1 år mere. Bestyrelsen 
vil arbejde på at finde nogen til at overtage. 
Rengøringen er meget dårlig i både hal og omklædningsrum. Bestyrelsen har taget dette 
punkt op mange gange med skolen, som har ansvar for rengøringen. Der kom forslag 
om der evt. kunne udføres noget frivillig rengøring. Der var dog mange, som var af den 
holdning, at det er en kommunal opgave. Bestyrelsen lover at tage punktet op igen. 
Der blev sagt tak til Gunnar Hansen for hans fantastiske arbejde i bestyrelsen. 
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
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Herskind Boldklub 
Bestyrelsens beretning v.Gunnar Hansen: 

Jeg vil byde hjertelig velkommen til Boldklubbens generalforsamling. Sædvanen tro er 
beretningen delt op i 3 afsnit, hvor Maja vil orientere om gymnastik og sommerfest, og 
Paul vil orientere om fodbold, badminton og F/C Langelinie. 
  Det er et udslag af den arbejdsfordeling, vi har i bestyrelsen, men det betyder ikke, at de 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke siger noget her i aften, har været arbejdsløse i 2010 – 
tværtimod. Vi har indkaldt til generalforsamlingen via Galten Folkeblad og via vores 
hjemmeside på www.herskind-skivholme.dk og vi har sendt mails ud til vores medlem-
mer, så det må siges, at vi har indkaldt i år. Det kan være, at vi næste år kan slippe for 
annoncen i Folkebladet, men det må være op til den nye bestyrelse at træffe det valg. 
Vi har for nylig afholdt bestyrelsesmøde nr.100 i HB. Det var den 11.februar.  
   Men i året 2010 har vi afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvilket er det normale antal.  
Referaterne fra bestyrelsesmøderne er indlagt på hjemmesiden, når de er blevet godkendt. 
Det har Helle sørget for, samtidig med at hun har været referent og justeret hjemmesiden, 
så den i dag fremtræder præsentabel og informativ. Så I ved derfor alle, hvad vi i bestyrel-
sen beskæftiger os med, så det skal jeg ikke komme ind på i aften. 
  I bestyrelsen har vi hvert år en form for styring gennem vores vision, vores målsætning 
for året og vores værdigrundlag. Desuden har vi det, vi kalder for årshjulet, som beskriver 
de respektive aktiviteter gennem året. Når vi samtidig kan kombinere vores styringsred-
skaber med en engageret bestyrelse, som ikke er bange for at tage arbejdstøjet på, så bli-
ver resultatet et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde. Det vil jeg gerne sige tak for. 
 Målt på medlemmer er vi faldet en del i 2010, så vi i dag incl. F/C Langelinie er omkring 
300 medlemmer. Det håber vi, er for opadgående. Vi har tidligere i 2010 forsøgt igen at få 
etableret en håndboldafdeling og en volleyballafdeling og en bordtennisafdeling, men der 
har ikke været interesse fra medlemssiden. Vi har også overvejet andre initiativer, men 
det er blevet ved de afdelinger, vi også havde forrige år. Som noget nyt er der i år startet 
en ny afdeling i HB: HB Runners, en løbetræning for quinder med træning hver lørdag fra 
kl.10. Der er p.t. 9 medlemmer, så hvis du er quinde, så tag med! 
  I årets løb er der sket en del ændringer. Vi har fået nyt alarmsystem. Der er pr.1.jan.2011 
startet et nyt bookingsystem, og som tidligere nævnt er der opjusteret på hjemmesiden. Vi 
opfordrer til, at afdelingerne bruger hjemmesiden mere. Helle er klar til at give en hjælp.  
  Bogføringsmæssigt har Ulla fået Boldklubben etableret på Klub Office. Det har været et 
stort arbejde Ulla har ydet, men på lidt længere sigt høster vi fordele ved systemet. Klub 
Office er både et bogføringssystem og vores medlemskartotek. Det er via det, vi sender 
opkrævninger ud og holder øje med restancer på kontingentsiden. Vi har brugt en del res-
sourcer på restancer i 2010 og det er irriterende at skulle bruge kræfter på. Så en meget 
kraftig opfordring til nogle af vores medlemmer: 
  Hvis I dyrker idræt gennem HB så sørg for at få betalt kontingentet og rettidigt. 
   I 2011 har vi ved hjælp fra Dansk Røde Kors fået bevilget en hjertestarter. Den ER 
modtaget, og der har været afholdt kursus i brugen af hjertestarteren. Dens placering er 
fastlagt, og den er/eller bliver sat op nu. 
  Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne rette en tak. Tak til vores sponsorer for støt-
ten gennem året. Tak til vores afdelingsformænd, som har været Brian Dalby, Søren 
Nedergaard, Inge Houg Jakobsen, Orla Rasmussen, Anette og Per Rohde. Tak til de 
mange frivillige hjælpere og trænere og tak til Bent Reiche, Orla Rasmussen og Inge 
Houg Jakobsen for pasning af klubhuset. 
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Gymnastikafdelingens beretning 2010 v.Maja Hampen Jakobsen: 

I gymnastikafdelingen har vi fra sæsonstart kørt med uændret antal hold: 
• Forældre/barn 
• Børn 4-7 
• Spring fra 1.klasse 
• Spring øvede 
• Voksen M/K 

  Vi har en stabil medlemsflok og oplever en god opbakning lokalt – og såmænd også fra 
nabobyerne. Christine valgte at stoppe som meget vellidt og inspirerende  forældre/barn 
instruktør. Man kunne jo så frygte et dalende medlemstal her. Men heldigvis har det vist 
sig, at der er børn og velvillige forældre nok til at fortsætte et godt hold. Tak for det. 
  Lars har på grund af job måttet sætte springtræning ned til hver anden onsdag. Det er 
selvfølgelig en skam, men det fungerer. Og hellere det, end at undvære en god instruktør. 
  Instruktør for voksenholdet, Erik Jespersen, blev desværre syg i sensommeren og bebu-
dede, at han var klar efter et par måneder, hvis vi selv kunne starte holdet op. Det viste sig 
at være værre, end han selv havde troet, da en alvorlig diskosprolaps plagede ham. Så hol-
det har måttet undvære Erik hele sæsonen, men har kørt videre på trods – og med Inge 
som reserveinstruktør. Vi håber, at Erik er klar til næste sæson. 
  Nymodens trend i gymnastikafd. er Zumba. Ved at arrangere en enkelt Zumba-event en 
søndag har vi forsigtigt stukket fingeren i jorden for at finde ud af, om interessen er for 
det her i området. Der kom ca.50 kvinder i alle aldre, så det er bestemt værd at satse på. 
Men der er rift om kursuspladserne, og vi skal lige have uddannet et par instruktører først. 
  Som sæsonafslutning er det lykkedes os at arrangere Zumba undervisning 5 søndage i 
træk fra 6.3. til og med 3.4., for så at slutte af med en workshop på Landsbydagen d. 8.4., 
hvor alle kan få lov at prøve de spændende rytmer. 
Vi håber at få Zumba med i det kommende indendørs program. På sigt skulle vi også 
meget gerne kunne få noget ældreidræt op at stå.  

HB sommerfest 2010 
Forberedelserne.  
  Allerede kort efter sommerfesten begynder forberedelserne til den næste sommerfest. 
Her starter den overordnede planlægning på et evalueringsmøde. Her er det de store 
aftaler som telt, musik, opsætning af festavisen  osv., der gerne kommer på plads.   
  Festudvalget samles så igen senest i april, hvor input og gode ideer skrives ned, videre-
bearbejdes og finsorteres. Herefter uddelegeres de enkelte opgaver og sponsorudvalget 
inddrages til annoncetegning. I foråret og sommeren intensiveres mødeaktiviteten, og 
festavisen skal gerne være klar til tryk, når skoleferien starter. Det går ikke altid som 
planlagt! 

Selve sommerfesten 2010 
  På grund af misforståelser gik lørdag aften ikke helt som ventet. For vi havde ikke, som 
vi troede, fået booket det orkester, som med stor succes underholdte lørdag aften sidste år. 
Det lykkedes i sidste øjeblik at skaffe musik, som dog ikke nær formåede at skabe den 
stemning, vi plejer at opleve. Desuden gjorde udgiften til musikken et større indhug i 
årets overskud end beregnet.  
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  De fast tilbagevendende aktiviteter var som sædvanligt godt besøgte: Åbningsaften med 
fællesspisning, børne- og ungediskotek med stor forældrecafé og velfungerende forældre-
vagt udenfor hallen, fodboldstævne, børnedyrskue og afslutningsaktion. Som sædvanligt 
især på grund af en kæmpe opbakning som vi ikke kan være foruden. Denne opbakning 
var også medvirkende til et pænt overskud, på trods af at vejret ikke var med os.   

Konklusion/ fremtid 
  Heldigvis er der også i år basis for at arrangere sommerfest i uge 33. Festudvalget er på 
plads og klar til at trække i arbejdstøjet endnu engang. Men også klar til at arrangere en 
sommerfest med flere nyskabelser, end vi har set de seneste mange år. 
  Tiden er til forandringer, og vi modtager meget gerne gode ideer, arbejdskraft, tombola-
effekter m.m. Vi skal huske på, at alle – stor som lille – der yder en indsats til sommerfe-
sten, er med til at skabe et økonomisk overskud – et overskud, som er medvirkende til, at 
børne- og ungdomsarbejdet i Herskind Boldklub til stadighed kan vedligeholdes og for-
nyes.  På forhånd stor tak for det! 

Fodbold v. Paul Fox: 

Senior:   2010 blev et hårdt år for vores 16 spillere – der skulle arbejdes meget hård og 
målrettet. Sammen med vores senior træner Jesper havde de en målsætning om at rykke 
op i serie 4…  Trods det hårde arbejde, lykkedes det desværre ikke i forårssæsonen. 
  Heldigvis slog det hverken spillere eller trænere ud – og de fortsatte det gode arbejde. 
Og så viste resultaterne sig……… den allersidste kamp i efterårssæsonen skulle være en 
sand gyser……. Herskind skulle vinde over Vellev, som inden kampen lå som nr.1. 
Efter en flot velspillet kamp med hårde nærkampe, vandt Herskind velfortjent med 3-0. 
Og rykkede dermed op i serie 4. Rigtig flot !!! 
Oldboys: I oldboys afdelingen er der 23 spillere tilmeldt. Med så mange spillere havde vi 
et luksus problem. Der var nogen, der skulle sidde over til vores holdkampe. Vi havde en 
rigtig god sæson – sluttede som nr. 4 – kun 4 point efter nr. 1 – godt gået. Og rigtig dejligt 
at spillerne var så stabile til træning – vi kunne næsten hver gang spille 11 mod 11…. 
En tak til Brian Dalby, som har stået som formand.  
Brian har valgt at stoppe som formand, så vi leder efter en ny. 
Brian har også stået for nøgleudleveringen – så der mangler vi også én…. 

Fodboldopstart – Herskind Senior. 
Lørdag d.19.febr.2011 blev den nye sæson officielt sparket i gang for Herskinds senior-
mandskab. 11 glade spillere troppede op til et par timers indendørs fodbold efterfulgt af 
den traditionelle suppe serveret af HB’s legendariske Paul Fox. Det nye trænerteam i for-
årssæsonen består af to af klubbens egne drenge, Søren ”Sunshine” Simonsen og Christian 
”Søster Lagkage” Smed. De vil begge fungere som spillende trænere. Vi håber alle på, at de 
viderefører succesen fra sidste år, hvor Herskind blev ført op i Serie 4 af tidl. træner Jes-
per Laustsen. Han forlod HB i vinterpausen for at prøve lykken i storklubben Thorsø. Vi 
ønsker ham held og lykke! Herskinds klare målsætning for foråret er overlevelse i Serie 4, 
som vi alle vil kæmpe for at opnå. Indtil videre træner vi indendørs tirsdag kl. 2030, men 
forhåbentlig smutter Kong Vinter snart, så vi kan komme i gang med udendørs fodbold. 
Dette vil stadig finde sted om tirsdagen, dog fra kl. 19 i stedet. Nye ansigter er altid vel-
komne! Vi håber på massiv opbakning på lægterne fra lokalbefolkningen til forårets 
kampe, og husk at man kan holde øje med stillingen i vores pulje på jbu.dk. 

På vegne af Herskind Serie 4, Mads ”Madkas” Petersen. 
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Badminton: 

  I vores ungdomsafd. startede vi i år med 5 træningstrupper med 2 årgange på hver. Des-
værre mangler vi dem fra 9. klasse og opefter, så vi valgte at lægge 2 hold sammen. Og så 
var der 2 spillere, som holdt, da de ikke kunne få den nye trænings tid til at passe…. 
En tak til trænerne:  
Lene, som har 0. og 1.kl. med stor hjælp fra Maiken og Camilla  - her er der 12 spillere. 
Lotte og Torben som har 2. og 3. kl – her er der 6 spillere. 
Søren Hansen som har 4., 5. og 6. kl – her er der 11 spillere.  
Og så mig selv, som har 7., 8. kl og opefter - her er der 14 spillere hvis alle er med.  
  Der har i år været en stor interesse for stævner, og vi har haft rigtig mange flotte 
resultater, som I bl.a. har kunnet læse om i lokalavisen. 
  Vi har i år haft 3 voksne turneringshold meldt til – 1 herrehold og 2 mix-hold 4+4. 
Her til sidst vil jeg lige fortælle, at godt nok har vi den mindste hal i kommunen, men vi 
gjorde det rigtig godt til kommunemesterskaberne – vi fik sat Herskind på kortet !!! 
  I ungdom fik vi en første, anden og tredjeplads i single, U9 drenge. Peter Rosendahl, 
Jonas Hagemann-Madsen og Søren Libergren. 
Førstepladsen i double, i U9 drenge. Peter Rosendahl og Jonas Hagemann-Madsen 
Førstepladsen i single, i U11 piger. Stephanie Hansen 
Andenpladsen i single, i U11 drenge. Andreas Hagemann-Madsen  
Andenplads i single, i U15 drenge. Casper Laursen 
Og de voksne kunne også……  
Mixdouble fik vi en ren Herskind finale, hvor Mark Bering og Lotte Rosendahl vandt 
over Lene Fox og Paul Fox i tre sæt. I herredouble var det også en ren Herskind Finale, 
hvor Mark Bering og Paul Fox vandt over Morten Springer og Rasmus Foldbjerg. 
Damedouble fik en andenplads. Lotte Rosendahl og Lene Fox 
Tak til Søren Nedergaard, vores badmintonformand, som bl.a. har været med til at arran-
gere kommunemesterskaberne. Tak til dem som har været med til at holde alle trådene 
sammen. Tonny sørger for tilmelding for voksne hold og er holdleder for det ene mixhold. 
Line og Inge sørger for, vi har bolde at spille med. Niels Henrik, som er holdleder for 
herreholdet. Lene, som er holdleder for det andet mixhold. 
Og sidst men ikke mindst – tak for den forældreopbakning, der har været til alle de 
stævner, vi har været til…. Tror vi hygger os lige så meget som ungerne… 
 Herreholdet: K V U T Score P 

1 Grenå BK 8 6 0 2 48-16 19 
2 Silkeborg BK 6 6 0 0 44-4 18 
3 Låsby BK 9 6 0 3 48-24 17 
4 Ulstrup IF 2 9 6 0 3 42-30 17 
5 Herskind BK 9 1 0 8 14-58 4 
6 Skovbakken 9 0 0 9 4-68 0 

Vores to 4+4 hold:  K V U T Score P 

1 Herskind BK 1 9 9 0 0 98-10 26 
2 Hammel GF 2 10 4 0 6 64-56 16 
3 TST 8 6 0 2 60-36 16 
4 Sorring-Toustrup IF 10 5 0 5 57-63 14 
5 Hammel GF 3 10 2 0 8 32-88 6 
6 Herskind BK 2 9 2 0 7 25-83 6 
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Nyt fra Oldboys 

  Gutterne fra oldboys afdelingen, der som sædvanlig har trænet hele vinteren, 
blot for at holde et minimum at kondition inden sæsonstarten, og for de flestes 
vedkommede et forgæves forsøg på at holde alt for mange af de overflødige kilo, 
som sniger sig ind på mænd over 40, har i år valgt at stille op i 2 turneringer. 
  Årsungerne under 45 har forgrebet sig på en 11 mands turnering, hvor de skal 
spille mod ligesindede i en turnering for folk der er fyldt 35 og opefter. Dette må 
siges enten at være modigt gjort, eller udtryk for den sædvanlige overvurdering af 
egne evner. Hvem, der i skrivende stund udnævnes til det ærefulde hverv som 
holdleder for 11 mands holdet, vides ikke.  
 De mere selvkritiske spillere over 45 har meldt sig til en Veteran-7-mands turne-
ring. 7-mandsholdet har begået en genialitet ved at hyre supertræner duoen,  Niel-
sen og Kok, 2 spillere med en særlig god boldforståelse og indblik i psyken på 
mænd oppe i årene. Vi kender duoen fra tidligere trænerperioder, hvor de fore-
stod 11 mandsholdet med en succes, som ikke tidligere er set i Oldboys fodbold i 
Herskind. Her på redaktionen vil vi gerne takke de 2 kapaciteter for deres tilsagn. 
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  Begge hold spiller om mandagen, således at vi fortsat kan have en fællestræning 
om onsdagen og bevare det gode sociale sammenhold, der igennem årene har 
præget Oldboys afdelingen. 
  Gamle Svend, der fodboldmæssigt har bevæget sig uden for kategori, har igen i 
år lovet (dog til let opskruede priser) at forestå tøjvask. En stor tak til ham. 
  Undertegnede og andre vil gennem sæsonen bringe nyt - godt som skidt her på si-
den, så andre kan følge med i den rivende udvikling, der er i Oldboys afdelingen. 

Tommy 
 

 

FC LANGELINIE 

et fodbold-samarbejde mellem  

Sjelle Skjørring IF og Herskind Boldklub  

STATUS FORÅR 2011  
   FC Langelinie har nu ca.150 aktive medlemmer fra Poder på 5-6 år, til U18 piger. 
   Vi nyder stadig godt af talentsamarbejde med AGF – Det giver os forskellige arran-
gementer i løbet af året, fx var vi i efteråret rigtig mange til sæsonafslutning på Århus 
Stadion og se AGF vs. AB. Vi har desuden 6 spillere udtaget til talenttræning i foråret. 
Talentsamarbejdet giver os også mulighed for at afprøve vores dygtige spillere sammen 
med andre dygtige spillere i andre klubber, samtidig med at vi fastholder dem længst 
muligt i vores egen klub. 
  Sidste år sendte vi vores U13 pigehold, sammen med et kombineret U15-18  pigehold  
til Tyskland, og vores U13 drengehold tog til Holland for at spille fodbold, og vi deltog 
som sædvanlig i Ramsing Cup i Spjald i sommers med rekord mange tilmeldte hold og 
spillere. 
  Også næste år er der planlagt spændende arrangementer. U12 drenge tager til Holland – 
og vi deltager naturligvis også i år i Ramsing Cup forhåbentlig med ligeså mange spillere 
og forældre. 
  Selvom vi i FC Langelinie har et rigtig godt stabilt trænerteam, kan vi stadig godt bruge  
flere trænere og hjælpetrænere både til start nu, og efter sommerferien. Hvis du har inter-
esse for det, kan du klikke ind på FC Langelinie.dk og sende mail eller ringe til én i 
Samarbejdsudvalget. Tlf. numre og mail står på hjemmesiden. 
  Indendørsfodboldsæsonen er ved at være forbi. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at vi 
i FC Langelinie naturligvis også gerne næste år vil spille indefodbold både i Herskind-
hallen og i Multisalen på Den Fri Hestehaveskole. Samarbejdsudvalget vil naturligvis 
gerne deltage i møder omkring haltider, banekridtning og andre ting af interesse. 
Vi vil slutteligt gerne takke for godt samarbejde med HB i det forgangne år. 

Mvh. Samarbejdsudvalget Lene Brandt, Knud Hagemann, Steen Hansen, Tonni Skov 



 

 41 

KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra Herskind Gruppe 

 Nu er foråret på vej og det skal fejres i Herskind gruppe – med en arbejds-
dag! Det er jo altid skønt med mange hænder som kan løfte i flok, så vi 
mødes den 30 april (forældre, gruppe-rødder og de spejdere som kan) og 
arbejder lidt med ”Trekanten”, den trænger til en kærlig hånd. 
  Vi har lige nu et rigtig godt samarbejde i Distriktet. Det munder ud i 
bæver-ulve turnering lørdag den 30 april. Junior troppen skal af sted 1-2 
oktober, så husk at krydse i kalenderen. 
  Det sidste nye er, at der arbejdes hos alle spejdere i Danmark, på den sto-
re Danmarkslejr i 2012. Alle korps samles i Holstebro og man forventer 
ca. 35.000 spejdere. Det bliver stort!! Vi skal med. 
  Men først skal vi jo glæde os til sommerlejren i uge 26 fra 27.juni til 1. 
juli i Sindstou hytten. 

Spejderhilsener og forårshumør Nels Jørgen. 
 

Bæverdammen. 
  Efter en god lang juleferie har vi mest været inde, men vi har været ude i 
mørket på spejdergrunden. Det er vi ret seje til, så det gav et mørkemærke. 
   Vi har også prøvet at sy en knap i, så vi kan klare os, hvis vi skal ud på 
en vandretur engang. 
Ellers glæder vi os til forårets komme og alt det, der følger med. Vi mødes 
hver torsdag fra kl.1630- 18. Går du i 0. kl. eller 1.kl. er du velkommen til 
at aflægge os et besøg for at se, hvad vi laver. 

Bæverlederne Karen og Bente 
  

Nyt fra ulvene 
  Hos ulveflokken venter vi med længsel på foråret. Vi skal nemlig i gang 
med at tage kokkemærket - og det betyder jo madlavning over bål. Foråret 
byder også på distriksturnering for bævere og ulve. Her mødes vi til dyst 
mod andre bævere og ulve fra Gudenå Distrikt. Dette foregår i år den 30. 
april ved Trollhytten i Gjern med temaet "På jagt efter den forsvundne 
DIAMANT" - det lyder spændende. 
  Ulvene kommer rundt (eller har allerede været rundt) og sælger lodsedler. 
Overskuddet ved lodseddelsalget går vil vores lokale gruppe. 
Ulvemøderne foregår om tirsdagen fra kl. 18 til 1930. 

Hilsen Anne-Dorte, Margit og Henriette 
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Salg af lodsedler 
   Du vil i den kommende tid kunne møde spejderne, som går rundt til hus-
stande i Herskind og Skivholme for at sælge lodsedler. Tag derfor godt 
imod spejderne. Hvis de ikke kommer til din dør, og du gerne vil købe 
lodsedler, kan du kontakte Niels Jørgen, som er gruppeleder.  
   Ring på tlf. 8695 4462 - bedst efter kl.18. 

Ledere og grupperåd 

 

 

Grupperådet: Adresse           Telefon  Mail 
 
Grupperådsformand Joanne Ryall, Vibevænget 51, Herskind. 8695 4610  2031 0986 jo-jan@mail.dk 

Grupperådsm.Jens Erik Treldal Landsbyvænget 1, Herskind. 8695 4748  4024 4795 treldal@gefiberpost.dk 

Grupperådsmedl.Pia Matthiessen Høstvej 2, Skivholme.       6535 2020   2542 2504 pmat@silkeborg.hth.dk 

Grupperådsmedlem Anne Olesen Lærkevænget 42, Herskind. 2986 2551     olesendk@gefiberpost.dk 

Grupperådsmedl.Linda Nielsen Østre Skolevej 6, Skjørring.     8694 3282   4055 5262   lindakk@ofir.dk 

Grupperådsass.Henriette Gravgaard Voldbyvej 83.   8695 4995   3012 4994 henriette@balmangravgaard.dk 

Kasserer Bent Kristensen Vestre Skolevej 15, Skjørring.   8695 4193   2961 1258 bok@gefiber.dk 

Gruppeleder Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25.       8695 4462     3082 0243 njvnielsen@gmail.com  

 

Ledergruppen: 
Bæverleder Karen Simonsen Voldbyvej 22, Sjelle.   8695 4422   4115 2334 KarenSimonsen@spejdernet.dk 

Bæverassistent Bente L. Hansen Landsbyvænget 22, Herskind.   8695 4720     Bente@Pelefant.dk 

Ulveflokleder Henriette Gravgaard Voldbyvej 83.   8695 4995    3012 4994 henriette@balmangravgaard.dk 

Ulveflokass.Anne-Dorte Jørgensen Gl. Silkeborgvej 10, Harlev. 2515 7080 annedortesander@gmail.com 

Ulveflokassistent Margit Thygesen Fuglevænget 17.      8695 4543     MargitThygesen@hotmail.com  

Tropspejderleder Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25. 8695 4462 3082 0243 njvnielsen@gmail.com  

 

Den grønne gruppe: 
Hyttefar: Hans Christian Sørensen Præstbrovej 8, Herskind.   8695 4360 

Hyttemor: Kirsten Lillmose Sørensen Præstbrovej 8, Herskind.   8695 4360 

Redaktør: Anna Margr. Kristensen Vibevænget 8, Herskind.   8695 4180 kajoganna@gmail.com 

IT:  Joanne Ryall Vibevænget 51, Herskind 8695 4610 og 2031 0986 jo-jan@mail.dk  
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Hertha Levefællesskab 

Herthas beskyttede Landbrugsværksted 
En sammenhæng hvor dyr og mennesker har det godt. 

Af Janus Sølvsten 
 

  Herthas landbrug har to funktioner: dels at fungere som beskyttet værk-
sted for en gruppe voksne udviklingshæmmede og dels være produktions-
sted af sunde fødevarer. Som medarbejder her må man - udover at være 
interesseret i landbrug - også være interesseret i mennesker. 
  Landsbrugsbedriften består af 10 malkekøer med opdræt af kvier og stude, 
en so med smågrise, nogle høns og for tiden også 2 heste. Der dyrkes ca.15 
ha, hvoraf 5 ha er forpagtet. Foderafgrøderne er kløvergræs, roer, hørfrø og 
helsædsensilage. Desuden har vi dyrket rug og hvede til brød. 
  Mælken fra køerne forarbejdes i vores gårdmejeri. Halvdelen sælges helt 
lokalt i Hertha Levefællesskab. Den anden halvdel sælges i den lokale brugs-
forening, 2 helsekostbutikker i Århus, samt til institutioner og børnehaver. 
Brødkornet skal bruges til brød i vores bageri, hvor salget også hovedsage-
ligt er til lokale kunder i Hertha Levefællesskab. 
Opgaver hele året 
 Et sådant lille landbrug byder på mange opgaver og mulighed for at bruge 
sine kræfter og komme tæt på dyrene. Vi kan som mennesker igennem ar-
bejdet med naturen og dyrene komme tættere på disse og lære af de rytmer 
som findes her. Rytmer som genfindes i mennesket.  
 Her på stedet har vi dog også forsøgt at tilpasse rytmerne til de behov, der 
er her. Køerne malkes f.eks. kun en gang om dagen, hvilket bl.a. betyder, 
at vi får en lavere mælkemængde. Til gengæld kan alle være med i det ar-
bejde, der er omkring køerne ved malketid, som hos os er kl.9. På dette 
tidspunkt besøges vi i øvrigt dagligt af dagplejere og af og til af børne-
haver og skoleklasser. 
Mens der malkes, bliver grisene, kalvene og hønsene fodret. Der skal skæres 
roer og kværnes hørfrø til køerne, så de kan blive fodret efter malkningen.  
 Vi er for det meste 4-6 mennesker i stalden. For landmanden er det én af 
udfordringerne at sikre, at der er opgaver, så alle kan være med. De faste 
opgaver giver meget selvværd og selvstændighed til medarbejderne i stal-
den. Motivationen til arbejdet er så åbenlys – dels dyrenes afhængighed af 
os mennesker og dels de flotte produkter (mælk, smør, brød, kød m.m.), 
som bliver leveret direkte til kunderne. 



 

 44 

Hertha Levefællesskab 
 

  Når vi er færdige med de faste arbejdsopgaver, holder vi en lille kaffepau-
se, hvor vi mødes med mejeristerne. Det er en hyggelig stund, hvor der ofte 
grines og pjattes. Vi forsøger også her at planlægge resten af formiddagens 
arbejdsopgaver, der er meget varierende men dog tilbagevendende år for år. 
 
   I januar skal der muges ud i staldene. Hos køerne og kvierne foregår det 
med traktor, men hos kalvene og hønsene skal vi have fat i trillebøren og 
stikgreben. Når dybstrøelsen er sat op i en kompostbunke med møgspreder, 
hjælpes vi ad med at forme stakken. Lidt ryger ved siden af og må smides 
op på bunken. Vi tilsætter lidt jord og lidt omsat kompost og selvfølgelig 
de 6 præparater, som en helt uundværlig del af det biodynamiske jordbrug. 
  
   Til sidst dækkes bunken med noget halm, og hvis den ikke er for tør af 
kompostdug. Når omsætningsprocessen begynder at gå i stå i marts, kom-
mer komposten igennem møgsprederen endnu en gang, og præparaterne 
tilsættes endnu engang. 
 
   I april begynder arbejdet i marken. Nogle vil gerne køre traktor, andre vil 
hellere samle sten eller lave indhegning til dyrene. Det er også her køerne 
lukkes ud på græs efter vinteren. Det er altid en stor dag, når det sker. 
 
   I maj skal der hakkes roer. 1.hakning er svær, men 2.gang er det lettere, 
og flere kan være med. 3.gang går vi hurtigt igennem og tager kun det 
ukrudt, som stikker over roerne. I år hjalp jeg ikke til. Det var en helt 
selvstændig opgave for de udviklingshæmmede. 
 
   I løbet af sommeren skal hegnene ses efter, dyrene flyttes og markerne 
pudses af efter afgræsning. Mange holder sommerferie og det gør køerne 
også. De får nemlig deres kalve i slutningen af juli og starten af august.   
Så i juni og juli bliver de ikke malket. De går i engen og hygger sig. 
 
  Når kornet skal høstes, skal der renses silo, kornet skal tørres og halmen 
køres ind. En lille del høstes også med le af de mange skoleklasser og 
børnehaver, som besøger os. 
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Hertha Levefællesskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vi starter med roehøsten i oktober, hvor vi høster lidt hver dag. Toppen 
kappes af på marken, samles op og fodres til køerne, når de kommer ind 
om aftenen. Herefter samles roerne op i en vogn og læsses af i roekulen, 
hvor de pakkes ind i halm og gemmes som små guldklumper til hele 
vinteren; Køerne elsker dem. 
   I november kommer kvierne og studene ind, og vi skal til at vende os til 
alle de rutiner som vi næsten havde glemt siden sidste vinter. 
   I december har vi travlt med juleforberedelser og skuespil. 
 

   Det er en stor værdi for et Levefællesskab som Hertha og de mennesker 
der bor her at have et landbrug med dyr. Vi følger med i dyrenes sjæle-
stemning - særligt selvfølgelig hvis en ko brøler, men i det hele taget lever 
dyrene deres liv her, såvel som menneskene. Vi må respektere dem, men 
også erkende, at de er meget anderledes end os. 
  Lige som vi mennesker i fællesskabet har forskellige opgaver, så har dyre-
ne det også. Køernes opgave er f.eks. at lave mælk til os og gødning til jor-
den. Vi sørger til gengæld for, at de har tag over sig om vinteren og foder 
året rundt. Pasningen af dyrene i Hertha er en stor og givende opgave, som 
mange mennesker tager del i. Tilknytningen til dyrene gennem pasningen 
er forskellig fra menneske til menneske. Nogle knytter således nærmest 
personlige bånd til dyrene og taler med dem, medens andre holder et mere 
distanceret forhold. Dog bringer de os alle glæde i hverdagen.     
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Lørdags Café 
  Der er lørdags café igen den 2. april og den 7. maj kl.14. Der vil ofte 
være et musikalsk indslag. I caféen kan der købes kaffe/te samt lækre 
hjemmebagte kager. Der arrangeres rundvisning. 
  Den 7.maj er der samtidig bagagerumssalg/loppemarked”. Hver mand sin 
stand”. Samme dag kl. 13–14 afholder Støtteforeningen Hertha årsmøde. 
Juni, juli og august holder Lørdagscaféen sommerferie. 
  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 
 

Lørdag d.9.april kl.1530 opfører Marionetteatret i 
Herthas sal ”Tornerose”. 

   Vores erfaringer er, at børn under 3 år ikke er i stand til at koncentrere 
sig stykket igennem, og de virker derfor forstyrrende ind på de andre børns 
oplevelser. Derfor er stykket for børn fra 3 år og derover. 

Venlig hilsen fra Marionetteater gruppen. 

Foredrag i Herthas sal torsdag den 5. maj kl.1930 
Kunstnerisk og social bevægelse. Foredragsholder er Paul Klarskov   

 

Hej fra Væveværkstedet. 
  Her i vinter har vi haft åbent 4 dage om ugen, det har jo været rigtig vin-
ter, så det er dejligt at sidde inde og holde et vågent øje med alt på Hertha, 
mens vi arbejder. Vi starter dagen med at udøve eurytmi efter morgensang. 
Tirsdag og onsdag er det for alle, der har lyst til at være med fra de for-
skellige værksteder. 
  Væveværkstedet er et skabende værksted, hvor vi afprøver alt, hvad der 
kommer af gode ideer inden for vævning, strikning, hækle, broderi filtning 
papirfremstilling, male og farve med planter og meget mere. Her er en dej-
lig rolig stemning, selv om vi til tider sidder meget tæt. 
  I øjeblikket nålefilter vi, og det er sjovt at se hunde, nisser og forårsblom-
ster komme frem i lyset i alle mulige farver. Nålefilt er meget livagtigt og 
lidt troldagtigt i sine former. Vi har også en lille produktion i gang af fan-
tasi svampe til årtidsborde. 
  Omkring klokken 1030 drikker vi en kop te. Der har vi tit besøg, og du må 
også gerne komme forbi. Det kan jo også være, at vi har fødsellllssssdagss-
gaven, du lige mangler. Vi laver også bestillingsarbejde. 
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        Mette, bagest Stine, Lars M og Ole           Filtede ting, vi laver i vævestuen 

 

   Vi har rigtigt meget monterings arbejde - hækling af kanter, syning af 
puder, gardiner osv., så hvis du har tid og gerne vil hjælpe, vil vi tage imod 
det med glæde. Rita har meldt sig. 
  Vi har ofte sovende gæster, og det er fint nok for os. Husk at rydde op. 
Det er også en god ide at tjekke, inden gæsterne kommer. Der kan være 
støv oppe på hemsen. 
  Der forsvinder sporløst ting fra vævehuset: Sakse, målebånd, strikkepin-
de, garn, bøger kaffe og farveblyanter, ja mad fra køleskabet (Vi har sat en 
musefælde ind. Det har hjulpet) og mange andre ting. Det er ikke OK at 
tage noget med ud, og det vil være ærgerligt, om vi er nødt til at låse af.  
Vi savner i disse dage en gammel bog om båndvævning!!!! 
 

Her et lille indblik fra os, der arbejder i vævehuset. 
Ole. Jeg er i øjeblikket med til at væve et stykke stof til hængekøjer og på 
en anden væv betræk til puder. Jeg nålefilter også svampe til salg. Jeg sy-
nes, at det er dejligt at være på væveværkstedet og ønsker igen til næste 
vinter at have en dag her. 
Stine. Jeg er på vævestuen både tirsdag og torsdag, når jeg ikke har hjem-
medag. I øjeblikket væver jeg gardiner til mig selv og vævestuen. Jeg nåle-
filter ind imellem svampe. Når Annette Ballund er her, syr jeg patchwork, 
og nu er jeg snart færdigt med et stort tæppe. 
Britt. Væver på en hængekøje, som næsten er ved at være færdig, og så 
har jeg lavet et par svampe, som skal sælges enten her eller udenbys. Jeg 
har også hæklet på noget, som hedder en måtte, der bliver hæklet af 
stofrester fra dynebetræk og lagner. 
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Oliver. Jeg er meget glad for at være på væveholdet om onsdagen efter 
eurytmi. Jeg væver på oldemorvæven, hvor vi væver hængekøjer, og jeg 
laver stof-uroer, som skal hænges op i haven. Efter pausen går vi tit en tur 
på Landsbyvænget. Om onsdagen hører vi en cd med Kim Larsen eller 
dejlig rolig musik, som jeg finder frem hjemme. 
Sara. Jeg synes, at det er fint at være på væveværkstedet. Jeg broderer en 
pude og nålefilter for tiden. Efter pausen går vi en tur. 
Lars Munksgaard. DET ER HYGGELIGT AT VÆRE PÅ VÆVERIET. JEG LA-
VER SVAMPE, OG EN GANG I MELLEN VÆVER JEG ELLER SYR BOLDE TIL 
MIN NEVØ. JEG HJÆLPER OGSÅ ANNETTE MED AT SY GADINER TIL BURIS-
HUS. JEG HAR FILTET EN NISSE TIL MIN MOR OG SYET EN PUDE. 1 APRIL 
SKAL JEG TILBAGE TIL BAGERIET OM MANDAGEN. 

Marie. Det er hyggeligt at sidde inde, imens det stormer udenfor. Det bul-
drer i kakkelovnen og piber i skorstenen. Jeg strikker på en hue, der er stri-
bet blå og grøn, og den blå smitter af på mine fingre. Jeg er også i gang 
med et barnevognstæppe. 
Bente. Når jeg sidder i vævestuen, er det mig, der er den heldige, som væ-
ver dobbelt vævede kludetæpper af gammelt sengetøj. Gammelt sengetøj 
med fine farver kan jeg bruge. Kom med det!! Jeg bruger også lidt tid på 
højtlæsning. Vi læser Laura bøgerne. 
Freia. Jeg er på væveholdet om tirsdagen, sammen med de andre tøser. 
Jeg syr bolde og filtersvampe og væver sammen med Mette. Vi skal nåle-
filte 40 svampe, og så tager vi til Skanderborg og sætter svampene til salg i 
den nye butik, der er startet som beskyttet kreativt værksted på Adelgade, 
på samme side som helsekosten. Der bliver nok også tid til cafe besøg 
Malene. Jeg er på væveriet alle 3 dage og har i efteråret fået helt min egen 
lille væv, som jeg væver viskestykker på. Jeg tegner selv mønstrene og sæt-
ter farverne sammen. Det kan jeg godt lide. I min fritid hækler jeg slumre-
tæpper af små lapper, som Birgit hækler sammen. På hver lap er der mange 
små knudesnore, som stritter ud. Jeg er den eneste i verden, der kreerer så 
unikke tæpper. Tit, når de andre er gået, laver Mette og jeg fyrdags-eurytmi 
et kvarters tid. 
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Københavner tur den 25. til 28.januar 2011. 

Deltagere:  Beboere: Søren, Morten T., Nikolaj, Anina, Bente og Sara. 
Medarbejdere: Randi, Bodil, Marianne og Ida. 

  Vi blev kørt fra Hertha i 2 biler til Skanderborg station, hvorfra vi skulle 
med toget kl.1016. Randi og Ida havde bagt glutenfrie pizzaer og store mad-
boller, som vi fik med som madpakker til togturen. Vi ankom til Køben-
havn Hovedbanegård kl.1342. Derefter startede traveturen fra hovedbane-
gården ud til hotellet ved Vandkunsten. Her blev vi så indkvarteret på to-
mands værelser. Vi kom til at bo sådan sammen på værelserne: Søren og 
Nikolaj – Bente og Morten T. – Anina – Sara og Bodil – Randi, Marianne og Ida. 

Sara på banegården 

 
Forrest: Bente, Anina. Imellem:Sara. 

Bagved: Marianne E og Bodil.  
Th. Morten. Bagved: Randi 

  Efter indkvarteringen og sengeredning på vort hotel, går vi så ned og skal 
spise aftensmad på restaurant Te a la Menthe. Og da der så er spist der, så 
gik turen til Det Nye Teater, hvor vi skulle se forestillingen: ”Heksene fra 
oz Wicked”. Vi sad på 8. række i teatret. Det var fine plaser, og vi så godt 
derfra. Denne forestilling var bare god og flot. Efter denne forestilling var 
det sengetid på vort hotel/vandrehjem. 

  
                  Anina  ”Heksene fra OZ Wiched” 
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Onsdag: Vi spiste morgenmad på hotellet, og så startede vi på dagens pro-
gram. En tur i Rundetårn og derfra på Post og telegraf museet, hvor man 
her kunne få lov at tegne sit eget frimærke uden porto påskrevet, så vi skal 
altså også til at sætte almindelig frimærke på. Til frokost kl. 1230 på Post 
og telegraf restaurant. På vej tilbage til hotellet for at få en hvilepause. 
Nogle gik forbi Amalienborg og så på vagtskifte. Om aftenen var vi også 
nogle, der gik til en koncert på Glyptoteket. Det var også en god koncert. 
 
Torsdag: På programmet havde vi fået planlagt en stor shoppedag i Malmø 
og i natkirke. Men dette blev lavet om til en hel Københavnerdag. Her gik 
jeg først sammen med Marianne og kiggede på tøj, og derefter gik jeg sam-
men med Nikolaj og Søren og så på byen. På denne bytursdag besøgte vi 
også en veninde af Randi, der skulle hjælpe nogle kunder med sy og strik-
ketøj i et hus, der fungerede som en slags medborgerhus. I dette hus kunne 
der ske mange forskellige ting. Der var en lille café med TV. Her tabte vi 
Søren og Nikolaj. Resten fulgte med rundt i resten af huset. Vi hilste på 
nogle af de faste damer, der var vant til at komme der. Vi kom her, fordi 
denne veninde havde garn til salg. Her købte jeg noget garn, der var vel-
egnet til at knytte af, og andre købte godt og smart strikkegarn. Morten T. 
så på nogle, der dansede Tango og sad så stille og lyttede til Tangomusik. 
Denne dag fik vi også en hestevognsrundtur og senere en rundtur med en 
dobbeltdækkerbus med høretelefoner, og så skulle der være én i disse høre-
telefoner, der fortalte, hvilke seværdigheder vi kørte forbi. Men jeg fik altså 
ikke noget ud af at bruge disse telefoner, for de passede ikke til mine ører. 
På rundturen med bussen kom vi blandt andet ned forbi Den lille havfrue. 
 
Fredag: Morgenmad på hotellet, pakke og gøre klar til afgang kl.12 fra 
København Hovedbanegård. På vej til banegården købte jeg mig en skrive-
mappe og en gave til min mor. Jeg fik lov til at stå af toget i Odense og 
holde weekend hos min mor, medens de andre blev hentet på Skanderborg 
station. Det var en god miniferie. 

Bente Lindekilde Hansen. 
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Herskinds vinterfugle i hegn og haver 

 

Selv om vinteren er ved at klinge af 
her i begyndelsen at marts, kan vi 
se tilbage på en vinter, der allerede 
begyndte i november med frost og 
godt med sne. Flere har spurgt mig 
hvilke fugle, de ser ved deres fodre-
bræt. Andre siger, der næsten ikke  

kommer fugle hos dem, mens andre har store flokke ved deres. 
    Den gode fodreplads har mange forskellige fodreemner, og der er frisk 
mad hele tiden. Man skal undgå, at fodrepladsen tørre ud for mad. Sørg 
hele tiden for at der er mad på fodre bræt eller i foderautomat, men også 
noget på jorden, så både de, der søger føde i buske og træer, og de, der 
finder føden på jorden, kan være med. 
  Det er ikke nok at smide lidt brød eller kogte kartofler ud og tro, at man 
har givet fuglene mad. Det kan i værste fald bare tiltrække et par rotter. 
Køb en god fuglefrøblanding med mange forskellige frø og korntyper og 
foder hver anden eller tredje dag, samt hæng nogle fedtkugler ud. Der kan 
godt være flere fodrepladser i haven, så der ikke bliver for megen trængsel, 
og de enkelte fugle kan finde ro til at spise. Man kan også lave forsøg med 
forskellige typer fedt blandet med fuglefrø. Det kunne være interessant at 
lave ”retter” for fuglene, som forskellige fedttyper iblandet fuglefrø. Som 
fx smeltet oksefedt - svinefedt - andefedt - kokos fedt - fårefedt - mælke-
fedt  og sætte alle ”retterne” ved siden af hinanden en rigtig kold vinter-
dag, og se hvad fuglene bedst kan lide, eller hvilke fugle der kan lide hvad. 
  Bor man midt i villakvarteret med gamle træer, bor man i en ny anlagt 
have eller bor man ud til markerne, så vil hvert sted have sine fuglearter, 
der besøger fodrepladsen. Haver med få hundrede meters afstand fra hin-
anden,  kan have helt forskellige fugle. Også havens buske og træer som 
æbletræer, hyben, snebær, elletræer, birk, fyrretræer og kirsebær bidrager 
til en mangfoldighed af fugle. Det er, som om hver fugleart har sit træ eller 
busk, som den foretrækker. 
  Den tid, man kan fodre fuglene, strækker sig næsten over ½ år fra nov. til 
april. Begynd at fodre enkelt i nov. for fuglene har jo en masse mad i efter-
års naturen. Om kulden tager til, intensiverer man fodringen og lader det så 
klinge ud i marts. Hvad er det så for fugle, man møder fra nov. til april? 
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I den åbne have/land   
 

 

 
Gulspurv, Musvit, Råge,  
  
Grønirisk, Krage, Solsort,  
 
Allike, Skovspurv Fasan,   
 
Rødhals,  Stommåge,  
 
Husskade og Blåmejse 

 
 

Tidlig vinter: Sjagger, Vindrossel, Silkehale og Kvækerfinke 
 

De lidt sjældnere: 
Stillids, Kærnebider, Ravn, Dompap, Agerhøne, Tyrkerdue, Spurvehøg    

 

Til den lukkede have (skov) 
  

 
 

 

Musvit, Sumpmejse,  
 

Grønirisk, Gråspurv,  
 

Solsort,  Jernspurv,      
 

Skovspurv, Gærdesmutte,  
 

Rødhals,  Spætmejse,  
 

Husskade, Ringdue  
 

og Blåmejse 
 

Tidlig vinter: Stær, Tornirisk og Kvækerfinke 
 

De lidt sjældnere: 
Kærnebider, Træløber, Dompap, Stor flagspætte, Tyrkerdue, Gråsisken, 
Spurvehøg, Grønsisken, Skovskade, Topmejse og Sortmejse 
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  Musvit, solsort og skovspurv er helt faste og trofaste fugle, man skulle tro 
de ”ejer” fodrepladsen, og alle de andre er gæster. Således fremtræder hver 
fugl i sin rolle på fodrebræt scenen. Mejserne flyver frem og tilbage og kan 

sjældent finde ro. Solsortene sidder flere stykker overalt rundt omkring. 
  Skovspurvene lander i små flokke, for pludselig uden varsel samlet at fly-
ve ind i en busk. Når hele fodrepladsen er tom, kommer rødhalsen alene, 
for den kan ikke lide andre artsfæller, og skulle der komme en anden rød-
hals, bliver den gerne jaget væk. Tidlig om morgenen eller hen under aften 
inden det bliver mørkt, kommer den undseelige jernspurv med det tynde 
næb hoppende for at se, om der er lidt havregryn eller valset frø. Når det 
næsten er helt mørkt, kan man se gærdesmutten, der lavt flyver af sted over 
jorden. Ja, den ser næsten ud som en mus med vinger.  
  Ind imellem er det, som om alle disse fugle med hver deres rolle laver et 
naturens teaterstykke med en lovmæssig harmoni, der dog ind imellem af-
brydes, når de store råger eller skader indfinder sig og tager lunser af fedt 
eller andet med sig. Pludselig flyver alle i vild panik og helt uden varsel i 
hver sin retning!! Midt på fodrepladsen sidder der nu en spurvehøg et øje-
blik, og så er den væk. Måske har den fanget en spurv, måske ikke, men få 
sekunders drama har udspillet sig, og man har på tæt hold fået lov til at se 
ind i høgens gule stirrende øjne. Knap så rart er det, når ens eller naboens 
kat indfinder sig på scenen for også at være med. Jo har man lidt tålmodig-
hed og plejer sit fodrebræt, kan man opleve meget i løbet af vinteren. 
  Der er vel ikke noget så smukt og formfuldendt, som en dompap eller så 
elegant som en silkehale, ikke noget så majestætisk og kraftfuld som når 
den store flagspætte indfinder sig og gerne tager det friske fedt, man lige 
har hængt ud. Ja, at der i Danmark findes en fugl som kærnebider, er jo 
enestående, en Nordens papegøje eller én som stillids, hvor det ser ud,  
som gudfader har smurt alle de farver på, som han havde til rest i sine 
malerbøtter, da han var færdig med at skabe verden. 
  Det er sikkert, at hele familien - børn som børnebørn - kan glædes ved 
fodrepladsen. Man kan jo lave husets fodreplads-bog, hvor man skriver, 
hvilke fugle man ser, hvad de kan lide at spise, og kan man i løbet af en 
vinter se over 25 forskellige arter, er det rigtig flot. 

God fornøjelse. Per Clauson-Kaas 
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Hovedbrud for hele familien 
  1.  Hvem fejrede sølvbryllup d.5.marts? 
  2.  Hvor mange er der i bestyrelsen i Herskind Forsamlingshus?  
  3.  Er der zumba i Herskindhallen i marts? 
  4.  Hvilken uge skal spejderne på sommerlejr? 
  5.  Hvem blandt annoncørerne har tlf. nr. 2251 3280? 
  6.  Hvem fra Hertha har skrevet om dyr og landbrug.? 
  7.  Hvad hedder Herskindskolens viceskoleleder? 
  8.  Hvilken dato gøres der forårsrent i naturen? 
  9.  Hvem er redaktør for menighedsrådet? 
10.  Hvem er kasserer i Landsbyrådet? 
11.  Hvilken dato er der Landsbydag? 
12.  Hvor kan man få undervisning i EDB for ældre? 
13.  Hvilken dato er der nattergaletur? 
14.  Deltager børnehaven Nordlyset i Landsbydagen? 
15.  Hvor har man fået en superflot butik? 
16.  Holder Brugsen generalforsamling d.24.marts? 
17.  Hvor og hvornår kan man komme på virksomhedsbesøg? 
18.  Hvad sker der på legepladsen v. Fuglevænget d.30.april? 
19.  Hvor er der fastelavnsfest d.6.marts, kl.15? 
20.  Hvor mange konfirmeres i Skivholme Kirke d. 8. maj? 
21.  Hvilke datoer er der dilettantfest? 

  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.juni 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 

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      34. årgang nr.129      Marts 2011 
 

  
Juletræ i Skivholme Forsamlingshus 

 
Fastelavssoldater i Skivholme 

 
Julemanden på besøg i Herskind Brugs 

 
Julemandens ”hjælpere” ved Brugsen 

  
25-års jubilarerne med gaver Børnene ser MGP i ”slyngelstuen” 

Folkekøkkenets ”sølvbryllup” den 5.marts 2011 


