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34. årgang nr. 131        Sept. 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  
 

 

 
Børnedyrskue ved HB´s sommerfest 

http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.herskindsigt.dk/
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  Midt i en valgtid! 

Inden for de næste uger står vi alle foran at skulle træffe et valg – et valg 

som er afgørende for vores fremtid – i hvert fald den fremtid, som ligger 

foran os de næste måneder. Vi skal vælge den eller de aktiviteter, som vi 

vil beskæftige os med i de mørke efterårs- og vintereftermiddage og afte-

ner. I Herskind og omegn vælter det med masser af tilbud, skal man vælge 

zumba, badminton, patchwork, foredrag eller noget helt andet - mulig-

hederne er mange. 

  På trods af en våd og blæsende sommer har de mange foreninger ikke 

holdt vejrlig. Der er sket mange spændende ting, og der har været arrange-

menter, som er kommet eller kommer os alle til gode. Hvordan er det bl.a. 

gået med vindmøllerne, er seniorholdet kommet godt fra start i efteråret, 

og hvad med spejderne, hvad laver de for tiden? Få svarene på de næste 

mange læseværdige sider. 

  Personligt har min familie og jeg nydt en fantastisk sommerfest. Sammen 

fik vi masser af motion på cykelturen lørdag formiddag, men det store hit 

for ungerne var hoppeborgene og tombolaen. For mor og far var det spe-

cielt festen lørdag aften. På trods af en stjerneklar himmel blev det en våd 

aften i teltet. Det er fantastisk at møde op til et arrangement, som en masse 

engagerede frivillige har fået stablet på benene – og med et fint overskud 

på betalingsbalancen.   

  Uanset, hvilket valg der træffes, så håber jeg bestemt, at valget er et af 

tilbuddene, som udbydes i Herskind og omegn. God fornøjelse med sep-

temberudgaven af Herskindsigt. 

   Kim Jakobsen 
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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 ca.10.dec.2011. Oplag 700 stk. 

Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Sept. 2011   
   4 - 11 og 44-45 Landsbyrådet  
 12 - 13 Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 14  Herskindskolen  
 15  Nordlyset (Børnehaven)  
 16 - 19 Herskind Brugsforening 
 20 - 22 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  23 - 26 Aktivitetskalender 
  27 - 32 Herskind Boldklub 
 33   Herskind Dilettanter 
 34  Herskind Forsamlingshus 
 35  Skivholme Forsamlingshus 
  36 - 37 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 38 - 40 KFUM-spejderne 
 41 - 43 Hertha Levefællesskab 
 46 - 48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud juni 2011: Margit Simonsen, Skyttehusvej 17 

Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 

afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.30.nov.2011.   

Forsiden er fra HB´s sommerfest medio aug. Egon bedømmer dyrene. 

REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven)  Trine Krabsen Laursen  2145 7712 
Herskind Brugsforening Lis Weiling 8695 4177 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op

mailto:Hagra@gefiberpost.dk
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   
Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4 2341 7962   lmorch@gefiber.dk    
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  
Sekretær: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800  t_kring@post1.tele.dk 
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 

Nyt fra Landsbyrådet 
Så kom Vindmølleplanen! 

  Nu foreligger Skanderborg Kommunes planer for placeringsmuligheder 

for vindmøller. Heldigvis ser det ud, som om vi slipper for vindmøller i 

umiddelbar nærhed af Herskind. Planen kan læses i sin fulde længde på 

Skanderborg Kommunes hjemmesiden under dagsorden for udvalget for 

Teknik og Miljø, som holder møde om emnet den 5. september 2011. 

  Kommunen har ikke selv peget på placeringer i nærheden af Herskind/ 

Skivholme, men 1 lodsejer har anmodet om at få behandlet en placering på 

højdedraget mellem Sjelle og Herskind. I indstillingen til udvalget fraråder 

man fra administrationen en sådan placering, da området ikke er udpeget 

som egnet ud fra de vedtagne objektive kriterier. 

  Efter planen ser ud, som om de nærmeste møller vil kunne placeres mel-

lem Sjelle og Skjørring - på marker tilhørende Wedelslund.  

  Nu må vi så håbe, at vi slipper for de 2 kæmpemøller på den anden side 

af Lyngbygård Å i Århus Kommune. Den sag arbejder vi fortsat på. 

  Landsbyrådets holdning er fortsat, at vindmøller skal placeres, hvor der er 

vind, og hvor naboer ikke generes. Heldigvis er Danmark et forblæst land, 

så der skulle være alternative muligheder nok i ”udkantsdanmark” og/eller 

på havet.         Mogens Grejsen 

Borgermødet den 30.august 2011om 

Skanderborg Kommunes strategi frem til 2030 
  Vi var repræsenteret på ovennævnte møde, som i øvrigt var godt besøgt. 

Og hvad kom der så ud af det? Ja, der var mulighed for at komme med sin 

mening på en lang række områder, og alle relevante kommentarer og ideer 

blev noteret ned. Men det helt overskyggende problem er, at kommunen 

ikke har nogen penge!! Og uden dem kommer man jo ikke langt.  

mailto:grejsen@gefiber.dk
mailto:lmorch@gefiber.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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  Generelt ønsker man at inddrage borgerne i beslutningerne og benytte sig 

af frivillige for på den måde at hæve livskvaliteten for især ældre borgere 

(besøgsvenner, hjælpere, ledsagere, social omsorg) men også på andre om-

råder skabe aktiviteter, som gør kommunen værd at bo i .….., uden at det 

koster noget.  

  Som eksempel på, hvad man kan forvente af serviceniveauet fremover, 

nævnte borgmesteren, at hvis fortovsfliserne er smuldret væk, så vil kom-

munen måske kunne levere fliserne, hvis man så til gengæld selv sørger 

for at lægge dem!! Der er ikke penge til begge dele!! Ak ja! 

Mogens Grejsen 
 

Seniorboliger i Herskind. ”Maries Have” 
Se omtalen på side 44 

 

Sund mad fra Hertha i Børnehaven 
Se omtalen på side 45 

 

Køreplan for lokalrute 450 
 Som mange nok har opdaget, har der på standeren ved Bøgeskovvej i Her-

skind været en oplysning om ændret busplan grundet rep. af Præstbroen. 

Nu er arbejdet færdigt, og derfor gælder den ”gamle” køreplan igen.  

Bemærk at det er en skolebus, samt at det er gratis at benytte den. 

Andre ruter og teletaxa 
 Skanderborg Kommune har mange andre ruter, og det er muligt at benytte 

teletaxa. Se den omdelte ”avis”, der kan hentes på biblioteket. Køreplaner 

også findes på internettet. Søg på www.skanderborg.dk/busser. Vælg her 

Se køreplaner … og derefter rute 309 og se køreplanen Galten-Skanderborg. 

På enkelte afgange er der forbindelse til Herskind og Sjelle. 

  Teletaxa kører nu i 15 mindre områder i hele kommunen og kører, når 

bussen ikke kører. Bestil din tur 2 timer før, du gerne vil hentes, på telefon 

8740 8396 mellem kl.8 og 20. Det koster det samme at køre i teletaxa som i 

bus. Der kan betales kontant, men der kan også købes periodekort. 
Hans Gravsholt 

 

Læs mere om Landsbyrådet  
 

Se beslutninger, foto og opnåede resultater på hjemmesiden 
 

www.herskind-skivholme.dk  

http://www.skanderborg.dk/busser
http://www.herskind-skivholme.dk/
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Landsbyrådet 

   Da mange måske ikke har mulighed for at benytte internettet til in-
formationer, vil der efterfølgende være en redegørelse for noget af det, 
der kan findes på internettet. 

Status på udbygningen af rute 26 Århus – Viborg 
  Tirsdag d. 30. august blev der afholdt et møde mellem motorvejsudvalget 

og Vejdirektoratet. Mødet kom i stand, da motorvejsudvalget erfarede, at 

Vejdirektoratet havde lavet store ændringer på især den sydlige linjeføring. 

  På mødet fremlagde Vejdirektoratet de tre linjeføringer, der vil blive præ-

senteret i forbindelse med offentliggørelsen af VVM-undersøgelsen. 

  Der er foretaget ændringer på alle linjeføringer i forhold til de oprindelige 

forslag, der var udgangspunktet for VVM-undersøgelsen: 
 På den nordlige linjeføring handler ændringerne hovedsageligt om 

hvorledes motorvejen krydser Viborgvej. 
 1990-linien er flyttet tættere på Lading sø. 
 På den sydlige linjeføring er der sket store ændringer, idet passagen af 

Borum-Eshøj er flyttet længere mod nord, således at den næsten følger 
1990-linjen frem til Borum-Eshøj. Herefter slår den en bue syd om 
Lading sø og tværs igennem Skivholme Skov og videre uden om Præste-
gårdsskoven. Den passerer dermed også Lyngballegård i noget større 
afstand end i det oprindelige forslag.  

  Efter præsentationen af de nye linjeføringer og en diskussion om deres 

konsekvenser, argumenterede vi kraftigt for, at en motorvej, der ender i 

rundkørslen i Tilst, ikke løser de aktuelle trafikale problemer på Viborgvej, 

men tværtimod forværrer dem. 

  Endelig forsøgte vi at overbevise Vejdirektoratet om, at vores forslag om 

at forbinde den nye motorvej med Djurslands-motorvejen med afkørsel til 

Viborgvej er den helt rigtige løsning, idet den leder trafikken til Djursland, 

Skejby Sygehus, Ikea, Tirstrup Lufthavn og Mols-Liniens færger uden om 

både Viborgvej og E-45, der i forvejen er hårdt belastet. 

  Motorvejsudvalgets hovedformål er at forhindre en motorvej syd om La-

ding sø, og derfor kan vi naturligvis ikke gå ind for den nye linjeføring, lige 

så lidt som vi kan acceptere den oprindelige. Da der er så store ændringer i 

den sydlige linjeføring i forhold til det oprindelige forslag afholder vi møde 

i        Skivholme Forsamlingshus mandag den 12. september kl.19, 

hvor vi opfordrer alle interesserede til at møde op. På mødet vil vi - efter 

bedste evne - forsøge at informere om den nye linjeføring og de konse-

kvenser, den har for beboerne i Skivholme, Herskind og Herskind Hede. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
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Landsbyrådet 

Vindmøller 1 km syd for Hertha 
Først en rettelse til teksten i forrige udgave side 7, hvor der stod ½ km nord 

for sporet. De påtænkes placeret syd for sporet og i Aarhus Kommune, men 

alligevel betænkeligt nær ved Herskind.  

  Hørslevgruppen, hvor de fleste er fra Skovby N, Hørslevbol og Hørslev, 

arbejder fortsat for at forhindre, at de to 135 m høje vindmøller bliver rejst. 

Det er især den lavfrekvente støj, der vil medføre gener og forstyrrer natte-

søvnen. Der er på www.stilhed.dk mange oplysninger og videoklip om det. 

  Gruppen påtænker at holde en nyt borgermøde om vindmølleplanerne, 
men først når VVM-undersøgelsen er færdig og politikerne skal ”på banen”. 

Der er også planlagt en underskrift-indsamling i forbindelse med borgermø-

det. Der vil her især focuseres på beboere inden for 2 km fra møllerne. 

  De nævnte planer vil blive omtalt i pressen, når tiden nærmer sig. Det kan 

fx være lige før det byrådsmøde i Aarhus, hvor planerne skal behandles. 

Hold øje med det, skriv under på listen og mød op til mødet.  

  Hørslevgruppen har hjemmesiden www.hoerslevgruppen.dk, hvor der og-

så er en del videoklip, og desuden er der på Facebook også mange oplys-

ninger. Søg blot efter kæmpevindmøller. 

Hans Gravsholt 

Lektie-Café 
  Lektiecaféen er startet. Som i forrige skoleår er det hver tirsdag kl.13

30
-15. 

Vi er interesserede i hjælpere. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun 

lyst til at have kontakt med eleverne.  

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt 
 

EDB for ældre på HERSKINDSKOLEN 
Onsdage kl. 15 - 17   og   onsdage kl. 19 - 21 

  Undervisningen er for alle, men henvender sig hovedsagelig til ældre - 
både begyndere og øvede - og er næsten gratis.  
  På eftermiddagsholdet betales der dog 30kr./gang for undervisningen, 
kaffe og materialer. Man skiftes til at have brød med til kaffen. 

1. undervisningsdag er onsdag 14. sept. 2011. 
  Så er du i tvivl på at bruge en computer, så er der her en mulighed for, at 
få det lært næsten gratis. Alle får lov til at bestemme det, de gerne vil lære, 
og ud fra det laver læreren et stykke papir, som afprøves på skolen, og så 
kan man tage det med hjem og prøve det hjemme ved sig selv. 

Mød derfor op og hør nærmere eller ring til Hans Gravsholt på 8695 4155 

http://www.stilhed.dk/
http://www.hoerslevgruppen.dk/
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Landsbyrådet 

 

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.21
30

 

i alle lige uger. Vi starter onsdag d.7.sept. 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth(tlf.8695 4508) 
 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen i Herskind er fortsat interesseret i oplysninger om 
”gamle dage”. Det kan fx være billeder, avisomtaler eller andet, der er duk-
ket op ved en oprydning. Hvis det ønskes, vil materialet blive tilbageleveret 
efter indscanning. Aflever det til mig, der vil give 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. Dyrlæge Jørgen Grymer vil gentage succéen 

fra sidst, han besøgte Galten Bibliotek med sit forrygende foredrag: Fra 

hestevogn til firehjulstrækker. Se nedenstående 

 Hans Gravsholt  
 

Nyt fra Galten Bibliotek 
Uge 38 (19. -24. september) …..står i dyrenes tegn på Galten Bibliotek 

- du kan deltage i konkurrencen om det bedste foto af dit kæledyr 

- teste din viden om dyr og vinde flotte præmier 

- opleve levende papegøjer 
 

Teater for de 3-5 årige. Lørdag d.1.oktober kl.10 i BIO-HUSET 
”Nina Sardina – og historien om hvor Laika blev af” 

Ved Teater Lille Hest. Billetter på Biblioteket 
---- 

Vi gentager succeen ”Fra hestevogn til Firehjulstrækker” 

Ved dyrlæge Jørgen Grymer 

Torsdag d.6.oktober på Galten Bibliotek. Billetter på Biblioteket 
---- 

Teaterforestilling for de 1-4 årige 

Onsdag d.26.oktober kl.9
30

 i BIO-HUSET 

”Ole Lukøje”.  Teaterforestilling v/Eventyrværkstedet 

Billetter på Biblioteket 
 Anne Sofie Flintholm 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
   Projektet ”Liv i forsamlingshusene” har i 2011/2012 arrangementer de 

samme steder som i 2010. Kontakt evt. Egon Kjær Sørensen 7578 2572 

eller Jesper Simonsen 8794 7812 for yderligere oplysninger. 

  Landsbysamvirket er med til at vurdere ansøgningerne til Landdistrikts-

puljen. Den næste ansøgningsfrist er i efteråret, og det er foreningerne, der 

kan søge om tilskud til lokale projekter. Blandt ansøgninger i april blev der 

bevilget 25.000 kr. til ”Mad med perspektiver”, som drejer sig om mad la-

vet af Hertha-beboere til børnene i Nordlyset. Man håber på, at det kan ud-

vikle sig til at omfatte alle børnene, der går på Herskindskolen. 
 

Landsbysamvirket står for ture i kommunen med titlen ”Kend din egn” 

   Lørdag d.28. maj var der en bustur til egnen omkring Veng og Mesing 

med 40 deltagere.  

   2. tur var lørdag d.18.juni til egnen nord for Skovby-Galten med 42 del-

tagere. Der var 46 tilmeldt, og der var sagt nej til flere, da 46 var max.  

  Turen startede i Hertha Levefællesskab, hvor man fik kaffe/the i caféen, 

og der blev fortalt om stedet og om Landsbysamvirket. Derefter blev der 

vist rundt og orienteret om Sporet ved Herskind, om planer om et fugletårn 

på sporet og om påtænkte kæmpe-vindmøller ½ km syd for sporet. 

  Herefter kørtes der i bus til Skovby Rensningsanlæg, hvor der orienteredes 

om planer om et nyt spor i Lyngbygård Ådal, og videre til Sjelle og ad We-

delslundvej til Galten. Her var der et ophold, hvor man fik en forfriskning, 

og derefter kørtes der til Skjørring og Sjelle og videre, mod nord ad Voldby-

vej, Gl.Skolevej, Mosevej, Lyngballevej og Skyttehusvej til den nye natursti 

i Præstegårdsskoven. Her orienteredes der om Vejdirektoratets planer om 

motorvej (omlægning af Viborgvej) gennem området og op over Borum Eshøj. 

  Turen gik derefter gennem Skivholme til Borum Eshøj (i Århus Kommune), 

hvor der blev orienteret om bronzealder-højene, og udsigten blev beundret. 

Desuden blev motorvejen igen omtalt. Derefter gik turen videre ad Bakke-

vej, Poppelgårdsvej og Ladingvej til Skivholme Kirke, hvor der blev fortalt 

om kalkmalerierne og kirken. Fra kirken kørtes der forbi Herskindskolen 

ned til Herskind Brugs, Gydelykke Skov og til Hertha Levefællesskab. 

  Næste tur er d.10.sept. og går til området syd for Skanderborg med start 

i Sneptrup Præstegård kl.10. Mere herom i pressen. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Indlæg v. borgermøde i Skanderborg d.30.aug.2011 
Tema: Landskab og landsbyer på mødet om Udvikling og planstrategi. 

  Først en tak fordi jeg her må komme med mine erfaringer som frivillig. 

Det skulle have været formanden for Landsbysamvirket i Skanderborg 

Kommune, men da han var forhindret, fik jeg tjansen. Jeg har været besty-

relsesmedlem (sekretær) i Landsbysamvirket siden oprettelsen og har man-

ge gode og positive oplevelser med det. Jeg var også med til de fleste af de 

møder, der gik forud. 

  Desuden er jeg i bestyrelsen for Skanderborg Afd. af Danmarks Natur-

fredningsforening (DN). Da emnet er Landskab og Landsbyer, er det svært 

for mig at holde mine erfaringer fra dette arbejde adskilt fra den direkte 

årsag til, at jeg her skal berette om mine oplevelser som frivillig. Jeg har 

også andre ”opgaver”, fx frivillig i Galten Lokalarkiv og lektiehjælper på 

Herskindskolen, men erfaringer herfra vil jeg ikke komme ind på her. 

  Jeg har stor fornøjelse med arbejdet som frivillig, som blev udvidet noget, 

da jeg for 7 år siden gik på pension. Jeg har altid engageret mig i lokale for-

hold og har svært ved at fatte, at mange andre ikke kan se det positive, man 

opnår i sådant arbejde. Man får en god kontaktflade og mange oplevelser. 

  I arbejdet med natur og landsbyer er der en god kontakt til både politikere 

og kommunalt ansatte. Dette er også nødvendigt, og selv om indstillingen i 

fx DN ikke altid er den samme som kommunens, bliver forskelle i opfat-

telse altid drøftet i fordragelighed.  

  En af opgaverne i DN er beskyttelse og benyttelse af naturen, og her ar-

bejdes der for bedre adgang til naturen i form af stier. Som eksempler kan 

nævnes sti omkring Skanderborg Sø og Stilling-Solbjerg Sø, samt en sti i 

Lyngbygård Ådal ved Skovby Rensningsanlæg. Desværre er der nogle få 

lodsejere, der ikke kan se fordelene ved afmærkede ruter og det plus, de 

opnår i lokalbefolkningen ved at være positive. Kommunen er her meget 

behjælpelige med bistand af forskellig art. 

   Kommunen er også flink til at stille lokale m.m. til rådighed ved møder i 

Landsbysamvirket. Kommunen har givet 250.000 kr./år til fremme af akti-

viteter i landsbyerne. Her er Landsbysamvirket med til at vurdere de ind-

komne ansøgninger. Der er i øvrigt ansøgningsfrist d.15.sept. for det reste-

rende beløb for 2011. Se betingelser og hent ansøgningsskema på Lands-

bysamvirkets hjemmeside. 

   Ikke mere nu, men jeg håber og forventer et fortsat godt samarbejde med 

kommunen.           Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Spor i landskabet ved Herskind 
Sporenes dag 2011 på ”Sporet ved Herskind” søndag d.12.juni 2011  

  Også i 2011 deltog Sporet ved Herskind i arrangementet søndag lidt før skolernes 
sommerferie, og man var heldige med fint vejr. Der var der mødt ca.20 personer 
for at høre om Hertha, mergelgraven, det gamle og det nye spor samt se Hertha 
Levefællesskab og derefter gå en tur på sporet. 
  Hans Gravsholt bød velkommen på vegne af Landsbyrådet Herskind-Skivholme 
og Skanderborg Afd. af Danmarks Naturfredningsforening. Sporet er med hjælp 
fra Hertha etableret for godt 12 år siden. Han omtalte de viste pjecer og foldere 
m.m. om sporene i omegnen, Hertha, naturen og DN. 
  Per Clauson-Kaas fortalte om Hertha Levefællesskab, der nu er 14 år gl., og 
hvor der nu bor 135 personer – heraf 20 udviklingshæmmede. Han fortalte også 
om de mange fugle, der nu kan ses og høres i ådalen. Deltagerne fik udleveret 
pjece både om Hertha og om Sporet ved Herskind. 
  Hertha Levefællesskab er altid positive for besøg, og det blev fremhævet, at man 
altid var velkommen til at gå en tur gennem området i forbindelse med en tur ad 
sporet. Desuden er der den første lørdag i næsten alle måneder ”Lørdagscafé”. 
Her vil der bl.a. være underholdning og rundvisning. 
  Derefter gik turen rundt i Hertha, hvor man bl.a. så og hørte om gartneriet, land-
bruget, kostalden med mejeri, bageriet og så de mange forskellige bygninger, der 
er i området. Ved kostalden nød man den imponerende udsigt over ådalen og blev 
orienteret om modstanden mod Aarhus Kommunes planer om at bygge to ca.135 
m høje vindmøller knap ½ km syd for Lyngbygård Å.   
  Efter dette gik turen ned til mergelgraven, hvor der naturligvis blev fortalt om 
arbejdet i 1930´erne, hvor der blev leveret mergel til arealer nord for Hammel og 
vest for Låsby. Derefter gik turen til en lille lund ved Engvej, der på et ca.200 år 
gl. kort var kaldt  ”Skovfogdens Hauge” – antagelig fordi der på stedet har været 
et skovfogedhus under Frijsenborg.  
  Ved Engvej gik man lidt mod øst for at se den nyetablerede sø, hvor det nu er et 
rigt fugleliv. Der blev orienteret om genopretningen af Lyngbygård Å samt om 
planerne for etablering af et fugletårn, et vandhul og en P-plads, så man kunne 
nyde fuglelivet i ådalen. Vandstanden er steget en del, men mindre end forventet. 
Måske stiger det mere, når der kommer mere grøde i åen. Engen er dog oversvøm-
met en del af året. Deltagerne kunne grundet regn de seneste dage ikke gå helt tør-
skoet ned til åen, der efter genslyngningen var kommet meget nærmere til Engvej. 
  Herefter gik man mod nord ad Engvej og videre mod vest over til Præstbrovej. 
Halvvejs på denne rute kom man forbi én – af den nye ejer af arealet - nyanlagt sø. 
Da han hedder Kristian, har nogle derfor valgt at kalde søen for ”Kristians-sø”.  
  Ved Præstbrovej blev der fortalt om planerne for et nyt spor vest for Præstbroen 
og Skovby Rensningsanlæg og om frilægning af store dele af Herskindgrøften for 
nogle år siden. Efter frilægningen og etablering af flere slyngninger har den fået 
ændret navnet til Herskind Bæk. Herefter gik turen op gennem slugten, som nu 
afgræsses af Hertha´s ungkreaturer, til Herskind by og videre ad Vibevænget til 
Hertha. Der var ikke kreaturer på arealet, så man kunne gå på marken – også med 
hund i snor. Alt i alt et vellykket arrangement.    Ref. Hans Gravsholt 
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Skanderborg afdeling      
 

Sporenes Dag d.12.juni fra Hertha´s P-plads. Se forrige side. 
 

DN-tur. Terp Mølle og Skivholme Skov d.13.aug. 
 Traveturen i området nordvest for Skivholme var vellykket, og der var 43 

deltagere. Da der skulle være bryllupsfest i Skivholme Forsamlingshus, 

blev bilerne dirigeret til arealet ved vejkrydset lige vest for Skivholme. 

  Turen startede fra forsamlingshuset, og man gik ad Terpvej til Terp Mølle. 

Syd for byen er der en god udsigt til bl.a. Borum Eshøj. Her blev der orien-

teret om den påtænkte motorvej (forlægning af Viborgvej) op over Borum 

Eshøj og gennem Skivholme Skov. Der blev fortalt om modstanden mod 

placeringen og om et forslag til en linjeføring, hvor forslaget om en linje-

føring nord om Lading kunne forlænges helt til Søften med tilslutning til 

den nyåbnede Djursland-motorvej og dermed adgang til færger, lufthavn, 

Skejby Sygehus og videre nord ind til Århus. Herved reduceres også de 

store trafikproblemer i Hasle. 

  Ved Terp Mølle blev der fortalt om en tilgroet vej mod øst op til Borum 

Eshøj og om de mange møller, der har været langs Borum Møllebæk, der 

leder vandet fra Lading Sø til Lyngbygård Å. Herefter gik turen mod vest til 

Lading Sø og Skivholme Skov. Den første del af skoven var for nylig fæl-

det, og udsigten var derfor god. Turen gik ned på engene ved søen og hen til 

Troldhøj. Det var meget fugtigt, men dog fremkommeligt. Det var mere be-

sværligt omkring Troldhøj, hvor mange grøfter skulle forceres, men alle 

kom til Troldhøj. Her var der en sten med bogstaverne F.M. Det blev tydet 

som Fremtidig Motorvej, men betydningen er Fredet Minde.   

 Ved højen var der et orkester (en harmonika), og der blev sunget sangen 

Om Danemarks kvide, der lød en sang forfattet af Grundtvig i anledning af 

500-året for Niels Ebbesens mord på Den kullede greve Gert i 1340. Væbne-

ren Svend Trøst reddede Niels Ebbesen og hans mænd ved at løsne broplan-

kerne og fjerne dem, da de flygtede ud af Randers. Svend Trøst fik som tak 

herfor Troldborg i Skivholme Skov. Se foto på bagsiden. Svend Trøst fra 

Skovby var med på turen, hvilket medførte en del kommentarer. 

  Efter Troldhøj gik man til Svanesøen, som ligger ”gemt” lidt mod syd, og 

videre op til Præstegårdsskoven. Her blev der maj 2010 indviet en offentlig 

sti, og ifølge Vejdirektoratet skal motorvejen måske gå lige igennem dette 
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område, hvor der er en unik natur og et rigt fugleliv. Mange tog én af de fol-

dere, der var i folderkassen. Der var stor forundring over, at man ikke tog 

hensyn til naturen i forslagene til linjeføringen. Hertil blev det fortalt, at 

Skanderborg Kommune og DN´s Skanderborg Afd. havde afleveret indsi-

gelse mod linjeføringen. DN´s indsigelse var endog sammen med DN´s 

Århus og Faurskov Afd. 

  Der var ikke tid til en tur på den nye sti, men med folderen kunne interes-

serede senere selv gå ruten igennem. Derimod gik man den lange rute mod 

øst til Høløkke, som er en gammel indhegnet græsningsskov, hvor præsten 

kunne få hø og/eller lade kreaturerne græsse. Herfra var det meningen, at 

man skulle gå op til Skyttehusvej og tilbage til Skivholme, men Annette og 

Gunnar havde tilbudt at vise deres areal med tipi og spejderhytte m.m. - og øl 

eller vand som forfriskning. Se foto på bagsiden. 

  Dette tog de fleste imod, og turen sluttede derfor her med en interessant 

orientering om aktiviteterne på arealet, som bl.a. blev anvendt i forbindelse 

med Annettes firma AMS coaching og teams. Efter et hyggeligt ophold fandt 

deltagerne selv turen tilbage til Skivholme og de parkerede biler. 

Ref. Hans Gravsholt  

DN-ture i efteråret 
Lørdag d.24.sept.kl.13-16: Svampetur i Dørup Skov. Mødested: P-plads 

v. Dørup gl. Hestestald. Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med 

både nåle- og løvskovens svampe. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, 

letgenkendelige svampe. Medbring kurv og kniv. Husk eftermiddagskaffe. 

Info: Hanne Borre, tlf. 7578 2454, mail hb@postkasse.net  
 

  Lørdag d.1.okt.kl.13-15
30

: Svampetur i Kolskoven. Mødested: P-plads 

v. Kollens Mølle 1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej og kør 500 m 

mod øst ad Kollens Møllevej. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, let-

genkendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv. Turen, der varer ca.3 

timer, slutter med en svampeudstilling, hvor de fundne svampe gennemgås. 

Husk kaffe og påklædning efter vejret. Turleder og yderligere info: Peter 

Lange, Stjær, tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, Herskind, tlf. 8695 4155, 

mail hagra@gefiberpost.dk  

Årsmøde 
  Mødet er torsdag d.10.nov. og afholdes i Kirkecentret, Skanderborg. 

Planchef Bente Hornbæk holder et oplæg om, hvordan man udvikler 

kommunen og bibeholder naturen. 

Hans Gravsholt

mailto:hb@postkasse.net
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

Fælles ledelse. 

Herskindskolen har fået godkendt en ansøgning i undervisningsministeriet 

om fælles ledelse mellem Børnehaven Nordlyset og Herskindskolen med 

virkning fra 1. januar 2012. Herefter er Hanna Rasmussen ”Leder af dag-

tilbuddet” i Nordlyset. Vi vil i løbet af efteråret arbejde på de muligheder, 

som vi ser i det fremtidige samarbejde. 

  Som følge af den nye organisering skal der være nyvalg til den fælles be-

styrelse for skole og dagtilbuddet Nordlyset. I vil få besked om valgforløbet, 

når dette er behandlet i de to bestyrelser. 

Den nye bestyrelse skal bestå af: 

5 forældrerepræsentanter, der repræsenterer forældrene på skolen 

3 forældrerepræsentanter, der repræsenterer forældrene i dagtilbuddet 

2 medarbejdere fra Herskindskolen 

1 medarbejder fra Nordlyset 

2 elever fra Herskindskolen 

Lederen af dagtilbuddet er stedfortræder for skolelederen. Den endelige 

godkendelse er på Byrådets møde onsdag d. 31. august.   

Kim Sørensen 
   Inden jeg i år gik på sommerferie, havde jeg 

fået et nyt arbejde. Efter ferien skulle jeg starte 

på Herskindskolen som sekretær.   

Hele sommerferien gik jeg og var meget spændt 

og også lidt nervøs for at skulle møde efter 

ferien. – men det var der slet ingen grund til… 

Jeg er blevet taget rigtigt godt imod på skolen 

af alle, både voksne og børn – og nu glæder jeg 

mig at til at lære alle bedre at kende.  

  Jeg hedder Gitte Ørum Møldrup er 41 år og 

bor i Sorring med min mand og 2 børn, Cecilie 

på 13 år og Emil på 9 år.  

Jeg kommer fra en lignende stilling som sekre-

tær på en skole i Aarhus Vest, og inden da var 

jeg ansat i Aarhus Kommune, Børn og unge, og 

før det ved  Århus Amt. Med venlig hilsen Gitte 

Nyt fra skolen: 
Vi har startet et skoleår med så mange 

elever som aldrig før i min tid som 

skoleleder på Herskindskolen. Dette 

gør, at vi har ekstra midler. Det bety-

der, at der kan være to lærere på i 

flere lektioner, end vi plejer. 

  Vi får ekstra hjælp af tre nye med-

arbejdere i løntilskud. De skal hjælpe 

os i undervisningen, på kontoret og 

med pedelopgaver. 

  Vi byder vores nye skolesekretær 

Gitte Ørum Møldrup velkommen på 

skolen. Hun erstatter Tove Severin-

sen, som var skolesekretær i mange 

år. 

 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 

Tlf. 8754 6828     Fax. 8754 6838 

mail: herskindskolen@galten.dk 

www.herskindskolen.dk 

mailto:herskindskolen@galten.dk
http://www.herskindskolen.dk/


 

 15 

Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
 

   Det var forventningsfulde og glade børn, der genså deres kammerater 

efter årets sommerferie, og børn og voksne er atter fuldtallige i Nordlyset. 

Sommeren har vejrmæssigt budt på lidt af hvert i år, og nu mærkes det så 

småt på temperaturen, at sommeren går på hæld.  

 

Fald i børnetal 

  Da børnetallet i Nordlyset er faldet markant, og der ikke er udsigt til, at 

det stiger foreløbig, indkaldte Nordlyset d.10.8. til informationsmøde om 

konsekvenserne af det. Det medfører en opsplitning af én af Nordlysets 

”stuer”, således der fremover er 2 ”stuer” i stedet for de tidligere 3. Både 

børn og forældre har taget godt imod den nødvendige ændring, som trådte 

i kraft mandag i uge 35. Nedgangen af børnetallet har desværre også med-

ført afskedigelse af to medarbejdere i Nordlyset. 

 

Fælles ledelse 

Undervisningsministeriet har nu godkendt ansøgningen om fælles ledelse 

med Herskindskolen. Nordlyset ser med glæde frem til at indlede det nye 

samarbejde, som træder i kraft pr.1.1.2012. 

 

Mad med perspektiver 

  Nu står børnehavens nye produktionskøkken (næsten) klar efter godt et 

par måneders alternativ tænkning i forhold til manglen på et sådant. Det 

flotte nye køkken kan atter tages i brug og indgå i Nordlysets dagligdag, 

og nu bevæger vi os med stor forventning et skridt nærmere den nye mad-

ordning som starter op d.1.1.2012. 

 

Bedsteforældredage 

   Tirsdag d. 23.8., onsdag d. 24.8. og torsdag d. 25.8. blev der afholdt 

”bedsteforældredage” i Nordlyset. Børnene tog med glæde imod bedste-

forældrene, som også var med til at bage snobrød og spise boller med 

børnene. Disse dage ser børnene frem til med stor forventning, da det er 

noget ganske særligt at få lov til at vise sin børnehave frem for bedstemor 

og bedstefar.  

På bestyrelsens vegne Trine Krabsen Laursen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Lis Weiling, bestyrelsesformand 

Åbningstider 
Fra 1. oktober vil der være nye åbningstider i jeres butik. 

Der vil være åbent fra kl. 7.00 til kl. 20.00 alle ugens dage 

Der er rigtig mange, der har fundet ud af, at man kan købe rundstykker og 

kaffe på vej til arbejde, og ved at udvide åbningstiden er der forhåbentlig 

flere, der vil benytte sig af dette. De omkringliggende butikker holder 

åbent til kl. 20.00, så nu prøver vi også det. 

Personale 
Der har i forbindelse med sommerferien været en kraftig udskiftning at 

vores unge personale. Nogle forlader skolen og skal i gang med noget 

andet, men det giver så muligheden for andre unge til at få et fritidsjob. 

I vil derfor se nye ansigter, men nogle kender I måske i forvejen. 

I vil møde: Emilie, Rasmus, Mette, Alexander, Pernille og Lise. 

Bestyrelsen 
På generalforsamlingen blev der jo valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer og  

I vil her få en kort præsentation af hele bestyrelsen: 

Villiam Riisgaard: 

Jeg har bilforretning i Bilkakrydset i Tilst, som jeg har startet for mere end 

40 år siden og driver den stadig. Jeg trådte ind i brugsens bestyrelse på op-

fordring ved generalforsamlingen i år. Jeg har været i mange forskellige 

bestyrelser de sidste 25 år og glæder mig nu til at prøve et nyt fagområde. 

Tina Bysted Røhr: 

Jeg er tilflyttet Sjelle i 2005 sammen med min mand og vores 3 piger. Jeg 

har lige afsluttet en handelseksamen her i sommer. Jeg har ingen erfaring 

med at sidde i en Brugsbestyrelse, men efter 4 mdr. synes jeg, det virker til 

at være rigtig spændende, og jeg glæder mig til det kommende arbejde. 
Børge Pedersen: 

Jeg er født og opvokset i Borum – har siden 1976 boet i Herskind. Indtil 

1998 på Vibevænget – herefter på Lærkevænget. Er gift på 42. år med 

Bente, og jeg har tre voksne børn, heriblandt Anne-Marie, der for år tilba-

ge blev udlært i vores Brugs – hun arbejder nu i Superbrugsen i Lind hos 

Claus Fisker, som tidligere har været uddeler her i vores Dagligbrugs. 
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Herskind Brugsforening 
  Jeg er 65 år og er for nyligt blevet pensioneret fra Politiet efter 40 års 
ansættelse. Min store interesser er jagt og skovbrug, og jeg driver et skov-
stykke syd for Herskind.  I mange år var jeg aktiv i Herskinddilettanterne.  
Mathias Sørensen: 
Jeg er 71 år, bor i Sjelle og har været selvstændig landmand i mange år med 
2 gårde, som er solgt på grund af helbredet. Jeg er gift med Annelise, og vi 
har 3 voksne sønner. Tidligere har jeg været i bestyrelsen i Sjelle Brugs fra 
1972 til 1987, og jeg er også bestyrelsesmedlem i Sjelle Vandværk.  
Laila Bach Sørensen: 
  Det er dejligt at bo på landet - især i Herskind. Jeg flyttede til Herskind i 
2007 efter 30 år i Hammel og Voldby. Vi søgte nye udfordringer, efter at 
vore 3 piger var flyttet hjemmefra. Den nye udfordring fandt vi, som I kan 
forstå ganske tæt ved, nemlig i Hertha. Hertha bruger banken Merkur, som 
også var vores bank, da vi startede en friskole i Hammel, Regnbueskolen, 
for 25 år siden. I medlemsbladet "Pengevirke" kunne vi med mellemrum 
læse om Hertha. Endelig efter næsten 25 år tog vi os sammen og besøgte 
stedet en kold regnvejrsdag i oktober 2006. Trods kulden blev vi fyldt af 
varme følelser over for stedet. Her ville vi gerne bo. I dag bor vi i vores 
eget dejlige hus i Hertha og glæder os hver dag over, at vi var så heldige at 
finde frem til Hertha. Det er naturligt for mig at være engageret i det lokale 
liv efter mange år i Voldby. Jeg blev valgt ind i Brugsens bestyrelse næsten 
fra starten og ønsker med al min energi, at Brugsen skal være en vigtig og 
attraktiv butik for os alle i Herskind. Brugsen er meget mere end en butik. 
Det er en livsnerve midt i byen. Jeg arbejder som bibliotekar i Kolt-Hassel-
ager og i Højbjerg. Min store interesse er det ukendte land i Norden, Åland. 
Et paradis på jord, der består af over 6400 øer. Jeg fortæller gerne om 
Åland og synes rigtig mange skal besøge dette fantastiske land. Jeg er gift 
med Skjold Fink, som efter 30 år i TDC nu har sit eget firma Kunstgreb. 
Ruth Bluhm: 
  Jeg har boet i Herskind i 27 år, sammen med min mand Jens og vores dat-
ter Pernille, der for to år siden flyttede hjemmefra. I 5 år var jeg med i Her-
skindskolens bestyrelse. Jeg arbejder som gymnasielærer på Favrskov Gym-
nasium og har været ansat der i 26 år. Siden 2007 har jeg været medlem af 
brugsens bestyrelse. Gennem bestyrelsesarbejdet håber jeg at kunne bidrage 
til, at Herskind Brugs fortsat vil være en aktiv del af vores lokalsamfund. 
Lis Weiling: 

Jeg har boet i Herskind siden 1969 sammen med min familie: mand og 2 

sønner. Sønnerne er for længst flyttet, så nu er vi kun 2 pensionister i 

huset. Mit arbejdsliv har været hos Jydsk Telefon, som jo siden blev til  
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Herskind Brugsforening 
Tele Danmark og endte med at blive TDC. Herfra blev jeg pensioneret i 

2005 efter 45 års ansættelse. I fritiden (jeg arbejdede heldigvis kun på halv 

tid, da vores børn var små) blev det til mange engagementer. 

Jeg var med til at starte Herskind Grundejer og Borgerforening. Siden blev 

det skolenævn, skolekommission, gymnastikafd. under Herskind Boldklub, 

5 år som skoleleder i AOF Galten og 8 år i Galten byråd. 

Da jeg blev pensioneret i 2005 nød jeg virkelig ”min frihed”. I 2007 blev 

jeg valgt til Brugsens bestyrelse og har siden april i år været formand. 

HUSK 
Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-

adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 

mailadresse., så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk så kommer du 

på maillisten næste gang, der er gode tilbud i butikken. 

Spørg ikke om hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad du 
kan gøre for Brugsen. 

Uddelerens ”klumme” 
 Som noget nyt vil jeg forsøge at underholde med lidt tørre tal, kedsomme-

lige historier fra jeres lille Dagli'Brugs og andet nyt fra østfronten. Der er 

krig derude i det danske dagligvaremarked, og der er ikke tegn til bedring. 

Aktuelt har vi nydt godt af broarbejdet, der har betydet, at vi har solgt for 

15 procent mere i august set i forhold til sidste år. Vores nabobutikker har 

også deres udfordringer. Helt aktuelt holdt Superbrugsen Skovby ekstra-

ordinær generalforsamling tirsdag d.30, hvorefter vi kan byde dem vel-

kommen i Danmarks bedste kæde. Skiftet til Dagli'Brugs sker i uge 40, 

hvor butikken holder lukket, og vi ser frem til en ekstra god omsætning.  

Vi holder en 10 % uge i uge 40, hvor du ved at vise dit medlemskort kan få 

10 procents rabat på ét varekøb. Vi skal også holde status tirsdag i uge 40. 

Det bliver spændende oven på ombygningen i starten af året. Vi er forvent-

ningsfulde og glæder os til, at status er på den anden side af dagligdagen. 

Det er jo en slags eksamen, hvor vi har fået et flot lavt leje igennem de 

senere år. Vores svindprocent er nede på 0,6% af butiksvareomsætningen 

mod 0,67 i 2009. Og så venter der en dejlig tid med masser af julevarer: 

Pebernødder, konfekt og måske en enkelt nisse eller 2. Julevarerne kom-

mer frem i efterårsferien. I butikken har I sikkert mødt alle de nye søde 

unge mennesker, der skal betjene jer og forhåbentlig give jer en god 

oplevelse med at handle lokalt - alt andet er jo helt sort.  

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind Brugsforening 
   I og med, at der er startet så mange nye, holder vi en forældreaften, hvor 

Mette, Rasmus, Pernille, Emilie, Marcus og Alexander skal møde bestyrel-

sen og de øvrige ansatte. Vores elev Lars synger på sidste vers. Lars er ud-

lært den 31.dec., hvor han også har sidste arbejdsdag. Lars skal skrive sin 

fagprøve om Fair Trade. Det bliver spændende at følge ham i det faglige 

arbejde, der venter. Det er et område, der vokser i omfang og opmærk-

somhed. 

Bestyrelsen:                Telefon 

Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind  8695 4177 

Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind  3135 6603 

Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9, Sjelle 4224 2986 

Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind  8696 1919 

Medlem: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle  8695 4027 

Medlem Børge Pedersen,  Lærkevænget 34 Herskind  8695 4144  

Medlem: Villiam Riisgaard,  Voldbyvej 75, Sjelle 8695 4059 

Suppleant: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind  8695 4232 
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Herskind     

      Grundejer 

    &  Siden sidst…. i HG&B 

    Borgerforening    
    
Sct. Hans Festen: 

  Igen i år var det rart at se, at der var så stor opbakning fra borgerne i Her-

skind til at deltage i Sankt Hans festen. Der var i år 134 deltagere i fælles-

spisningen og det er ny rekord! Gid der kommer lige så mange til general-

forsamlingen næste gang! På trods af vejret blev det en fin aften og et 

superflot bål!  Se foto næste side. 

  Jane, vores ihærdige kasserer, havde lovet at sørge for maden - og det 

gjorde hun godt! Grillen blev passet af næstformand Bastian og veteranen 

Ole. Og jeg tror, at alle blev mætte! I år måtte vi selv købe heksen i Netto! 

- til trods for at mange mener, at vi selv måtte kunne finde én i Herskind! 

Legepladsdag 8.okt.2011 kl.10: 

  Årets 2. rengøringsdag på legepladsen bliver lørdag d.8.okt. I bestyrelsen 

håber vi på samme fine fremmøde som i foråret. Jeg synes, det er flot at 

flere familier bruger dage til en lille ”Skovtur” på legepladsen, hvor foræl-

dre og børn i fællesskab var på vores legeplads og på den måde sender et 

klar signal om, at vi skal passe på det gode åndehul, vi har fået stillet til rå-

dighed af kommunen, mod at vi selv varetager vedligeholdelsen. Vi lægger 

vægt på at have et lavt kontingent, så alle kan få råd til at være med, men 

det betyder så, at vi må bede om en hjælpende hånd et par gange om året.  

Fusion mellem HG&B og forsamlingshuset: 

  I bestyrelsen mener vi fortsat, at en fusion med forsamlingshuset vil være 

ønskværdig, og vi har ikke opgivet håbet om, at det kan lykkes. Da vi i sin 

tid havde en konsulent fra Ålborg Universitet til at hjælpe os med at videre-

udvikle vores lille lokalsamfund, var sammenlægning af foreninger én af 

anbefalingerne, og det tror vi fortsat på vil være til gavn for sammenholdet 

i Herskind by. 

Generalforsamling: 

  Vores generalforsamling afholdes i år torsdag d.27.okt.kl.19, og vi har 

netop besluttet, at vi vil afholde den efter ”Skivholme-modellen” ved at 

starte med fællesspisning kl.18 forud for generalforsamlingen. Vi håber på 

den måde at få folk af huse og i tale. Mere herom vil fremkomme på løbe-

seddel – men reserver allerede nu datoen!! 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Øvrige sager 

  Efter en lang række henvendelser fra utrygge borgere besluttede vi at lave 

en skriftlig henvendelse til politiet med henblik på at få stoppet de overfald, 

som en lokal bidsk hund har udført på både andre hunde, børn og voksne i 

området. Og efter omtale i lokale medier og en sen reaktion fra politiets 

side håber vi nu på, at problemet bliver løst. 

  Vi har kontaktet kommunen vedrørende følgende forhold:  

 Forbud mod lastbiltrafik på Engvej 

 Udbedring af busskur på Langelinie - ved Engvej  
Begge forhold er taget under behandling   

Mogens Grejsen  
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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 
 

mailto:grejsen@gefiber.dk
mailto:bastian_engenskov@yahoo.dk
mailto:thjane@sol.dk
mailto:ksj@smkt.dk
mailto:bhb@it.dk
mailto:svendoglillian@yahoo.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Arrangements- Kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet. 

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.10.dec.2011 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.30.nov.2011 

 

September 2011 

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

lø 10 10 Kend din egn. Hylke-Tåning Sneptrup pgd 9 
sø 11 16 Musik m. Lars Colding Wolf Storring Kirke 36 

ma 12 19 Motorvejsmøde Skivholme F-hus 6 
ti 13 13

30
 Start på lektiehjælp Herskindskolen 7 

on 14 15 
14 

Start på EDB for ældre 
Foredrag. Lars Sandbeck og Lars 
Christensen. 

Herskindskolen 
Galten Kirke 

7 
36 

to 15     
fr 16     

lø 17     
sø 18     

ma 19     
ti 20 19

30
 Introduktion t.kirkegang. Frøkjær Skivholme Kirke 36 

on 21     
to 22     
fr 23     

lø 24 13 DN-svampetur i Dørup Skov D. gl.Hestestald 13 
sø 25  HB runners. Løb Aarhus 31 

ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29 19

30 

16 

Introduktion t.kirkegang. Frøkjær 

Arbejdsdag 

Sjelle Kirke 
Skivholme F-hus 

37 

35 

fr 30 19 Quindeaften Herskind F-hus 34 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Oktober 2011 

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

lø 1 10 
14 
13 
19 

Teater for 3-5 årige 
Lørdagscafé 
DN-svampetur i Kolskoven 
Høstfest 

Biohuset, Galten 
Hertha 
Kollens Mølle 
Skivholme F-hus 

8 
41 
13 
35 

sø 2 10 Store æble-presse dag Skivholme F-hus 35 

ma 3     

ti 4 14 Foredrag af Anders Laugesen Storring Kirke 37 

on 5 18
30

 Fællesspisning, Folkekøkken Herskind F-hus  

to 6  Dyrlæge Grymer fortæller Galten Bibliotek 8 

fr 7     

lø 8 10 Legepladsdag Fuglevænget 20 

sø 9 13
30

 Sognedag v.Frøkjær og Thyssen Skivholme Kirke 37 

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13     
fr 14     

lø 15     
sø 16 16 Foredrag af Lars R.Nørremark Galten Kirke 37 

ma 17  Spejderhjælpsuge   40 
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     

lø 22     
sø 23     

ma 24     
ti 25     
on 26 9

30
 Teater for 1-4 årige Biohuset, Galten 8 

to 27 18 Generalforsamling HG&B Herskind F-hus 20 
fr 28  Halloween-fredagscafé Herskind F-hus  

lø 29     
sø 30 17 Fredagscafé og Halloween Herskind F-hus 34 

ma 31 19 Foredrag af Line Nielsen Ravn Skovby Kirke 37 
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November 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

ti 1     

on 2     

to 3     

fr 4     

lø 5 14 

18
30

 

Lørdagscafé 

Fællesspisning, Folkekøkken 

Hertha 

Herskind F-hus 

41 

sø 6 13
30

 

19
30

 

Skovtur i Præstegårdskoven 

Andespil 

P-plads Skyttehusv. 

Skivholme F-hus 
37 

35 

ma 7     

ti 8     

on 9     

to 10  Årsmøde DN-Skanderborg Afd. Kirkecentret 13 

fr 11     

lø 12     

sø 13 16 Foredr.af prof.Ulrik Spang Hansen Galten Kirke 37 

ma 14     

ti 15     

on 16     

to 17     

fr 18     

lø 19     

sø 20 13
30

 Julemarked Herskind F-hus  

ma 21     

ti 22 14 Foredrag af Holger Lisner Skivholme Sogneg. 37 

on 23     

to 24     
fr 25     

lø 26     

sø 27 14 Travetur i Skivholme Skov Skivholme F-hus 35 

ma 28     

ti 29     

on 30     
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December 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

to 1     

fr 2     

lø 3     

sø 4 18
30

 Fællesspisning, Folkekøkken Herskind F-hus  

ma 5     

ti 6     

on 7     

to 8     

fr 9 17 Fredagscafé og juletræ Herskind F-hus 34 

lø 10     

sø 11     

ma 12     

ti 13     

on 14     

to 15     

fr 16     

lø 17     

sø 18     

ma 19     

ti 20     

on 21     

to 22     

fr 23     

lø 24     

sø 25     

ma 26     

ti 27     

on 28     

to 29  Juletræsfest  Skivholme F-hus 35 

fr 30     

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

  Sommeren nærmere sig sin afslutning. En sommer som har vist sig fra mange alsidige 
sider, og heldigvis var det den gode til den årlige sportsfest i weekenden i uge 33. Jeg vil 
gerne takke alle de frivillige, som fik sportsfesten op at stå. Der er blevet ydet en kæm-
peindsats og et smittende engagement, som er til stor gavn og glæde for Herskind og 
omegn. En sådan årlig begivenhed er med til at samle store som små og giver et fan-
tastisk fællesskab i vores lille samfund. Vi må heller ikke glemme, at uden alt dette ville 
der heller ikke være en fantastisk boldklub, som i det daglige betyder meget for en 
masse mennesker. Personligt glæder jeg mig allerede til næste år – både til hele arrange-
mentet og til at deltage som en af de frivillige, for ingen tvivl om at jo flere vi løfter i 
flok, jo sjovere bliver det for alle. 
  Efteråret nærmere sig med hastige skridt, og vi har fået startet op på diverse vinter-
aktiviteter i løbet af uge 36. Af nye tiltag i år har vi fået Zumba på fast om onsdagen 
og om søndagen. Zumba om søndagen er der både børne- og voksnehold, som danser 
sig i form. Vi har også åben idræt på programmet i løbet af ugen – disse tider er til-
tænkt andre sportsgrene end dem, vi har på programmet. Vi vil i løbet af vinteren følge 
op på vores projekt ”crazy maj” og udbyde spændende sportsarrangementer. I samme 
ombæring skal nævnes, at skolen ligeledes starter op med et idrætsprojekt, hvor der 
bl.a. bliver lagt op til at de unge skal ud og røre sig – et projekt som jeg håber kan 
føres videre over i Herskind Boldklub.  
På næste side findes vinterkontingenter og haltidsfordelingen for 2011/12 
                                        På bestyrelsens vegne Kim Jakobsen, formand 
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Herskind Boldklub 

Gymnastik 
Børn: 
Alle børnehold: for hele sæsonen  500 kr. 
Voksne: 
M/K  Aerobic: for hele sæsonen   600 kr. 
Zumba:  klippekort med 10 klip  300 kr. 
  Kan bruges på begge hold  
Badminton 
Turneringsspillere (fællestræning med bolde)   kr. 850 
Seniorspillere (fællestræning med bolde)  kr. 850 
Fællestræning med bolde 2 dage om ugen   kr.1300 
Ungdomsspillere (fællestræning med træner og bolde) kr. 500 
Motionister pr. bane    kr. 850 
Familiebadminton (fredag/lørdag/søndag) pr. bane  kr. 500 
Klubrabat 
Børn til og med 15 år (excl. FC-Langelinie): 
1. aktivitet:100 % 2. aktivitet: 75 % 3. aktivitet: 50 % 
Bemærk: For at klubrabat kan gives, er det nødvendigt at gøre klubbens kasserer 
opmærksom på, at barnet deltager i mere end én aktivitet i klubben. 

Haltids-fordeling 
Kl.  
 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl.  

15 - 16  
SFO SFO SFO SFO SFO 

Spring 
1. og 2. 
Klasse 

Åben 
Idræt 

10 - 11 

16 - 17  Badminton 
0. og 1. klasse 

Åben 
Idræt 

Gymnastik 
Forældre/barn F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Åben 
Idræt 

11- 12 

Reserveret  
badminton 
turnering 

17 - 18  Badminton 
2. og 3. klasse 

Gymnastik 4-
7 år F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Zumba 
Børn til 
12.45 

12 - 13 

Badminton 
7. + ældre 18 - 19 Badminton 

4. og 6. klasse Åben Idræt F/C Langelinie  
Åben 
Idræt 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Zumba 
Voksen 

13 - 14 

19 - 20  Badminton 
Turneringshold Gymnastik  

voksen 

Zumba 
voksen F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Familie  
badminton 

14 - 15 

20 - 21 
Badminton 
Turneringshold Oldboys 

Badminton 
Motionshold 

Familie  
badminton 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Familie  
badminton 

15 - 16 

Fodbold 
serie 5 21 - 22 

 
Oldboys 

Badminton 
Turneringshold 

Familie  
badminton 

Åben 
Idræt 

Familie  
badminton 

16 - 17 

22 - 23 
          

Åben 
Idræt 

Familie  
badminton 

17 - 18 
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Herskind Boldklub 

Kassererens hjørne 
  Så er efterårssæsonen over os, og vi samles igen i hallen til aktiviteter. Og som kasserer 
er jeg meget spændt på, hvor mange kontingent-opkrævninger, der skal laves, og hvor 
mange udøvere de enkelte hold kan lokke til …   At sende kontingenter ud er et sam-
arbejde mellem trænere, holdledere og så kassereren. På alle hold (både børne- og 
voksenhold – inde- som ude sportsgrene) udarbejdes en holdliste i løbet af de første 
par træningsgange. Holdlisten danner baggrund for kontingent-opkrævningerne. Efter 
kontingentkørsel afleveres opkrævningerne til de respektive trænere eller holdledere, 
som deler opkrævningerne ud til udøverne. Vi har valgt at dele opkrævninger ud på 
holdene for at spare porto. Så husk  at tjekke tasken om der skulle ligge en bette op-
krævning gemt nederst i tasken. Første træningsgang er prøvegang herefter fuld takst. 

Med ønsket om en god sæson til alle, Ulla 

Badminton sæsonen 2011-2012 
  Så er vi endelig kommet over den lange, våde sommer. Vi har glædet os til at starte 
endnu en ny sæson i badminton-afdelingen. Der er for alles vedkommende opstart 
mandag i uge 36. 
  Vi har i år prøvet at samle alle badmintons aktiviteter om mandagen, hvor alle 
turnerings spillere har mulighed for at træne. 
  Alle hold er allerede optaget om mandagen, men der er stadig mulighed for at spille 
/ træne torsdag aften kl 20-22. 
  Der er også stadig få ledige baner til hygge fredag kl. 20-22 og søndag kl. 15-16. 
Vi håber jo stadig på, at vi kan lave lige så gode resultater som i sidste sæson, selv om 
det I år bliver rigtig svært især for motionisterne, som bliver tvunget til at rykke op. 
  Der bliver igen i år mulighed for, at vores børn og unge kan deltage i turneringer og 
stævner samt det store lokale kommunemesterskab. 
Herskind leverede jo sidste gang en total flot sejr og opbakning til kommunemester-
skabet. Jeg kan varmt anbefale, at alle deltager igen i år. 
  Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle vore trænere, som igen i år gør det 
muligt at trække de unge til klubben. 
  Med ønsket om en god sæson og håbet på en hel hal .  

       Med venlig hilsen Søren Nedergaard 
 

Gymnastik 
Gymnastikafdelingen tilbyder i sæson 2011/2012: 
Børn: 
Forældre/Barn  onsdag 16-17  v/Maja 
Børn 4-7 år  onsdag 17-18  v/Anette 
Spring 1. og 2. klasse lørdag  10-11.30 v/Mickey og Anni 
Zumba børn 8-12 år søndag 12-12.45 v/Maria 
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Herskind Boldklub 

Voksne: 
M/K  Aerobic   tirsdag 19-20.30 v/Inge 
Zumba  M/K  onsdag 19-20  v/Suna 
Zumba  M/K  søndag 13-14  v/Maria 

Inge 
 
 

Fodbold senior ”Hjemme i Serie 5” 
Så er efterårssæsonen skudt i gang! Herskind er tilbage i de vante rammer i Serie 5. 
Forårssæsonen endte i en tæt bundgyser, hvor det først på sidste spilledag blev afgjort, 
at HB måtte tage elevatoren ned. Desværre lagde vi ud med skuffende 1-2 hjemme 
mod Hinnerup under årets sommerfest. Vi undskylder overfor de 38 fremmødte fans, 
at vores gummiben endnu holdt ferie! Umiddelbart har vi ingen målsætning for efter-
året, men som altid vil vi have det sjovt og vinde så mange kampe som muligt. Og 
med den nuværende trup har vi alle tiders mulighed for at slutte godt i tabellen. 
   Trænerne har sonderet transfermarkedet grundigt i sommerpausen og har signet 
”Super-Brian”, som i sin debut suverænt blev kåret til kampens spiller. Tilmed er 
Schjølin frisk efter et laaangt skadeshelvede, og sidst, men ikke mindst, er ”Bønne the 
Wonderkid” tilbage i HB-trøjen takket være Bosman-reglen, så han efter kontrakt-
udløb i TST kunne pakke sydfrugterne og kvit og frit returnere til eksotiske Herskind.  
I sin comeback-kamp stod han for 3 assists i 4-3 hjemmesejren over Søften. Vi ønsker 
både dem og flere sejre hjertelig velkommen… 

- På vegne af Herskind Seniorfodbold Serie 5, Mads Madkas’ 
 
 

HB Oldboys 11-mands turnering 
Så skete det endelig! Første kamp efter sommerferien bød på en sejr, og euforisk stem-
ning og ukontrollerede bevægelser i glædens tegn var i flere dage de synlige beviser. 
De følgende kampe bød på to uafgjorte og meget velspillede – ja ligefrem seværdige – 
kampe, og dermed var vi jo kommet ganske godt i gang. 
  Måske gav det lidt stjernenykker, for derefter er det blevet til to nederlag i træk, men 
det er i øvrigt ikke noget, vi vil bruge mere tid på at snakke om. 
  Stemningen er god på holdet, og hen over sommeren er der også kommet nye spille-
re til. Det er meget glædeligt, da man i oldboys-sammenhæng tilsyneladende kører 
med en noget højere skades-frekvens end juniorer. 
  Så vi kan selvfølgelig altid bruge flere. Har du et par gamle støvler liggende, eller har 
du kendskab til en tilflytter med en unik fysik, så opfordrer jeg hermed til at møde op 
til træning om onsdagen kl. 19:00. Kampene spiller vi om mandagen. Så ved I det…. 

Jakob Houg Jakobsen 
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Herskind Boldklub 

 

Nyt fra Oldboys /Veteran 7 mands holdet 
  Efter et elendigt forår, hvor vi blev gennemtævet af de øvrige hold og kun har spillet 
os til et point, havde vi set frem til en lettere pulje, hvor de svageste hold skulle spille 
mod hinanden. 
  Det startede også perfekt med, at modstanderne meldte fra til første kamp, hurra så 
var vi med i toppen, der hvor det var sjovt, der hvor vi havde håneretten over de øvrige 
amatørhold. 
  Med næsen i sky  så vi frem til at møde næste hold, klar til at nogen skulle have en 
afklapsning. Afklapsningen kom......vi fik tæv 12-2.  Jøsses. 
  Stemningen på holdet var dog stadig god. En enlig svale ha, det kommer vi nok over. 
Næste kamp næsten succes, 5 – 5 ude, godt nok med lidt held, men nu var vi igen på 
vej, nu kunne det ikke længere gå galt, nu kunne vi resten af foråret se frem til at vade 
fra den ene succes til den anden. 
  Den sidste kamp, vi har spillet inden redaktionens lukning, var mod Silkeborg IF, som 
havde den arrogance at stille op med kun 6 mand. Et forhold som gjorde, at stemnin-
gen steg 100 %. 
  Kom så Herskind, nu skal Silkeborg ha da da. 
Vi blev rundbarberet og tabte 8 -3. Lad os bøje hovedet og holde 1 minuts stilhed i 
respekt for evnerne, som er afgået ved døden. Det skal dog siges, at Silkeborg stillede 
med 2 tidligere superligaspillere. Vi kunne ikke mere end lige følge deres tempo. 
  Vi holder dog stadig humøret og sammenholdet oppe og synes stadig, at det er dej-
ligt at spille fodbold, men bør nok overveje, om ikke vi skulle spille i + 50 eller + 55, 
for guderne skal vide, at vi trænger til en sejr, og jeg er personlig ligeglad, om den 
kommer over et udvalgt hold fra Galten lokalcenter - bare den kommer. 

Tommy 
HB runners 

Ja, vi kan vist godt sige, at der er gået lidt ferie i løbeklubben. Men vi løber altså stadig 
tirsdage og torsdage kl. 19.30 samt om søndagen kl.17 – alle gange fra hallen. Tiderne 
bliver ændret lidt, når vi når de mørkere tider. 
  Næste løb er søndag den 25.9. i Århus – hvor vi stiller op med 4 seje kvinder. 
Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at være med, så mød enten op eller send 
en mail herskindboldklub@herskind-hede.dk  - Vi har plads til alle, så mød blot op.. 
 

PETANQUE 2011 
  Selvom sommeren har været våd, har der stadig været spillet masser af petanque på 
banerne. Der findes ikke dårligt vejr blot forkert påklædning, har holdningen været. 
Til sommerfesten i uge 33 løb Anette Andreasen og Per Rohde af med sejren efter en 

lang dag.                         A. Kofoed 8695 4095 

mailto:herskindboldklub@herskind-hede.dk
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HB Sommerfest 2011 
  Så er sommerfest 2011 vel overstået.  Efter lang tids forberedelse og mange møder 
forløb det hele stort set, som det var planlagt hen over de tre festdage. Lige bortset fra, 
at oprydningsholdet ikke mødte op søndag eftermiddag. Det gik jo så ud over andre…. 
  Igen i år en super opbakning fra lokalsamfundet og omegnen, som sommerfesten 
slet ikke kan overleve uden. 
  Det endelige overskud er endnu ikke gjort op, da alle regninger ikke er løbet ind. 
Men et forsigtigt gæt på lidt under 20.000 kr. , når vi indregner annoncer fra 
sponsorskiltene i hallen, er ikke helt skævt. 
  Festudvalget takker for de mange positive og konstruktive tilbagemeldinger om de 
gennemførte ændringer (indskrænkning til 3-dages fest, flytning af teltet, opdeling af 
bar med drikkevarer/pølsevogn med det spiselige, brug af hallen til discotek). Vi vil 
bruge alt, hvad vi har hørt, til vores evalueringsmøde. 
  Også en stor tak til HB Runners, som tog sig af tombolaen i år. I gjorde et godt 
stykke arbejde og bidrog på den måde til et flot overskud. 
Så mon ikke der bliver HB Sommerfest igen i 2012 – i uge 33? 

På vegne HB Sommerfestudvalg Inge Houg Jakobsen 
 

 
Modelfly om lørdagen 

 
Fællesspisning fredag aften 

 
”Elvis” lørdag aften 

 
”Elvis” og Inge lørdag aften 
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    Herskind dilettantforening 
 

 
 

Herskind dilettanterne byder velkommen 

 til… sæson 2011/12. 

 

I oktober starter vi op med læseprøver, scenesnak, kostume, 

- og rekvisit-fremskaffelse.  

Så det er nu, du skal melde dig på banen,  

hvis du har lyst til at være med:  

Vil du gerne prøve at stå på en scene? Vil du gerne lave 

rekvisitter? Er du dus med symaskinen og målebåndet? 

Har du lyst til at være en del af vores lille forening, så henvend 

dig til Instruktør Anne Kaae eller formand Trine Frengler. 

 

Vi spiller i weekenden d. 23.og 24.marts 2012. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, book barnepigen,  

træn lattermusklerne og kridt danseskoene. 

Det bliver en forrygende weekend. 

 

På vegne af foreningen.  .  

Trine Holten Frengler    .      

 

 

 
 

Bestyrelsen består af: 
Trine Frengler, formand Tlf. 8695 4494     Susanne Lauritsen, kass. Tlf. 8695 4339 

Lone Smed, sekretær      Tlf. 8695 4128     Steffen Brandt             Tlf. 5072 2110  
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 2063 4390 / 8695 4180 

 
  Skal du have fest? Der er stadig ledige weekender i okt., nov. og dec. Lad 

Herskind Forsamlingshus være ramme om din fest. Dog IKKE ungdomsfest. 

NYT: 

Herskind Forsamlingshus er af Tuborg-fonden bevilget penge til indkøb af 

runde borde, projektor samt lærred. Det vil blive indkøbt i løbet af efteråret. 

Kommende arrangementer: 

30.sept.kl.19: Quindeaften. 
  Gå ikke glip af denne hyggelige aften, hvor du møder såvel nye samt 

tidligere udstillere. Programmet er på vej til din postkasse. Tilmelding er 
nødvendig af hensyn til traktement. 

OBS: ingen bordreservation, kom derfor i god tid. 

Tilmelding fremgår af programmet.         Vh Anna Marg. 

Fredagscafé 
  Herskind Forsamlingshus byder d.28.okt. igen på fredagscafé. Så tag fami-

lien under armen og kig op i forsamlingshuset mellem kl. 17 og 20. Der kan 

købes aftensmad og drikkevarer. Temaet denne aften er Halloween. Husk 

også den 9.dec. mellem 17 og 20, hvor temaet er juletræ... måske kommer 

julemanden forbi og siger god jul denne aften til alle søde børn. Vi glæder 

os til at se jer. Se også hjemmesiden www.herskind-forsamlingshus.dk. 
Hilsen Bettinna og Merete 

http://www.herskind-forsamlingshus.dk/
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Lej forsamlingshuset i hverdage. 

  Det er nu muligt at leje forsamlingshuset på hverdage. Dette kan være 

praktisk, hvis man fx vil holde en børnefest eller andet begivenhed, som 

ikke behøver at være i weekenden. Læs nærmere på www.skivholme.net 

for priser, tidspunkter for arrangementer m.m. 

Afholdte arrangementer 
  Vi har haft nogle gode grill-aftener med mange deltagende. Nogle rigtig 

hyggelige aftener. Ligeledes har der været nogle gode arbejdsdage samt en 

vellykket vårfest. 

Kommende arrangementer 
Arbejdsdag torsdag d.29.sept.kl.16 
Vi håber, at mange vil komme og hjælpe med små og store opgaver. 

Høstfest den 1.oktober kl.19 

God underholdning og dejlig mad. Det kan kun blive en hyggelig aften. 

Æblepresning den 2.oktober fra kl.10 

Søndag den 2.oktober er det igen i år muligt at lave sin egen æblesaft ved 

Forsamlingshuset. Vi har lejet en æblepresser. Alle er velkommen. Det 

koster 50 kr. i entre. 

Andespil den 6.november kl.19
30

 

Vi havde et fantastisk fremmøde sidste år. Vi håber på en lige så stor 

succes denne gang. Kom og deltag i arrangementet og få chancen for at 

vinde mange gode præmier. 

Travetur den 27.november kl.14 

Kom og deltag i den årlige travetur. En hyggelig tur rundt i den lokale natur. 

Juletræsfest den 29.december 

Juletræsfest for de kære børn. Som altid vil der være underholdning og lidt 

til ganen. 

Bestyrelsen 2011: 
Asbjørn Winther, formand Skivholmevej 80  tlf. 4080 5793             
Nina Andersen, kasserer Terpvej 2, Skivholme tlf. 8695 4366  
Ole Petersen, udlejning  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 

http://www.skivholme.net/
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

   

 

 

Endnu er skoven grøn, og der kan stadig komme 

lune dage; men de lyse nætter er forbi for denne 

gang, og efteråret banker på. Nu er det igen tid til 

at søge sammen efter interesser og måske nys-

gerrighed efter at få noget at tænke over. Der er 

rigtig mange gode og spændende tilbud - også i 

vores nærområde. 

  I kirkesognene er der sket det, at vores organist, Birthe Skytte, i forlæn-

gelse af en sygemelding før sommerferien har valgt at søge sin afsked. 

Menighedsrådet skal derfor have ansat en ny organist; men ting tager tid. 

Vi kan forhåbentlig præsentere den nye organist i næste Herskindsigt. 

  Samarbejdet om kirkehøjskole og kirkemusikhøjskole i Gl. Galten Kom-

mune fortsætter i næste sæson. Alle er velkomne alle steder, og det er gra-

tis at deltage. Vores eget menighedsråd og sognepræsten har også noget at 

byde på. Alle arrangementer præsenteres kort her i kronologisk rækkeføl-

ge. Mere udførlig omtale findes i to foldere, i kirkebladet og på hjemme-

siden.  

  Søndag d.11.sept.kl.16 i Storring Kirke, kirkemusikhøjskole: 

"Cembaloet - instrument og musik".  Lars Colding Wolf, cembalist i 

solistklasse og organist i Hjørring, fortæller og spiller. Cembaloet er 

forgænger for klaveret og gik af mode. I 1930erne lærte man igen at 

sætte pris på instrumentets kvaliteter og dets sprøde klang. 

  Onsdag d.14. sept.kl.14 i Galten Kirke og Sognegård, kirkehøjskole: 

"Den ny ateisme - religionsmobning eller en ny religion" Kort gudstjeneste 

i Galten Kirke, og efter kaffebord i Sognegården foredrag ved Lars Sand-

beck og Lars Christiansen. 

  Tirsdag d.20.sept. i Skivholme Kirke kl.19
30

. Introduktion til kirkegang.  

Der er en del, der synes, at gudstjenesten er gammeldags, og samtidig leder 

de samme mennesker måske efter deres rødder. Præsten står der i sin middel-

alderlige dragt, og somme tider skal man op og stå, og hvorfor nu det??? 

Sognepræst Thomas Frøkjær har besluttet, at han gerne vil fortælle og guide 

os igennem og svare på mange af disse spørgsmål. For ca. 800 år siden byg-

gede man her et hus af sten til Guds ære. Hvorfor skulle det se sådan ud, og 

hvorfor er der kalkmalerier??? 
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   Torsdag d.29. sept. kl.19
30 

fortsætter gennemgangen i Sjelle Kirke.   

Der drejer det sig om gudstjenesten, og her kommer man virkelig tilbage 

til "rødderne"  - til de første kristne for ca. 2000 år siden. Få oversat nogle 

af de mange fagudtryk og hør bl.a. om dåb og nadver. 

Tirsdag d.4.okt.kl.14 i Storring Kirke og i konfirmandstuen, kirkehøjskole: 

Kort gudstjeneste i kirken og efter kaffen i konfirmandstuen foredrag ved 

Anders Laugesen, kendt fra radioprogrammet "Mennesker og tro" 

  Søndag d.9.okt. er der sognedag for sognene her nord for åen. Kl. 13
30

 er 

der gudstjeneste i Skivholme Kirke ved Thomas Frøkjær og vores gæst 

Peder Pontoppidan Thyssen. Han er præst ved Odense Domkirke, men er 

desuden gadepræst og korshærspræst. Efter kaffen i Sognegården holder 

han foredrag med titlen "Livets ulidelige krav og ensomhed". Er det et valg 

at blive narkoman, alkoholiker eller ??? 

  Søndag d.16.okt. kl.16 i Galten Kirke, kirkemusikhøjskole: 

"Den engelske koncertorganisttradition" ved Galten Kirkes egen organist, 

Lars Rosenlund Nørremark. 

  Mandag d.31.okt.kl.19 i Skovby Kirke og konfirmandstue, kirkehøjskole: 

Efter gudstjeneste ved Line Nilsson Ravn og kaffe er der foredrag ved 

valgmenighedspræst og ph.d.-studerende Benedicte Hammer Præstholm 

"Vielse og velsignelse - også for homoseksuelle?" 

  Søndag d.6.nov. er det alle helgens dag, og kl.13
30

 arrangerer aktivitets-

udvalget en skovtur i Præsteskoven, hvor der er mulighed for at samle lidt 

pynt. Vi mødes ved parkeringspladsen på Skyttehusvej, og efter skovturen 

er der kaffe og måske varm kakao i Sognegården. Derefter er der gudstje-

neste kl.16 i Skivholme Kirke, og efter gudstjenesten udleveres der lys, 

som man kan tage med hjem eller placere på et gravsted. Er det en ny 

tradition??? 

  Søndag d.13.nov.kl.16 i Galten Kirke, kirkemusikhøjskole: 

"Dietrich Buxtehude - Danmarkshistoriens største komponist"  Professor 

Ulrik Spang-Hanssen spiller på orgelet. 

  Tirsdag d.22.nov. kl.14 i Skivholme, kirkehøjskole: 

Holger Lissner, som har skrevet nogle dejlige, tankevækkende nutids-

salmer og mange tekster til kirkeåret, kommer og holder foredrag her: 

"Hvordan taler jeg om Gud i mine salmer?" 

Læs - som altid -  mere i Kirkebladet. Arrangementet med Holger Lissner 

omtales nærmere i næste nr. 

 Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Herskindsigt      34. årgang nr.131      Sept. 2011 
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Bæverdammen. 

   Så er vi i gang igen efter en god lang sommer, hvor vi lagde ud med en 

sommerlejr for hele troppen. Vi var i Sindstouhytten ved Sejs i 5 dage. 

  Vi så de store spejdere komme sejlende ind i kanoer, og vi fik lov at prøve 

en sejltur. Vi så, de drog af sted igen med stor oppakning, for de skulle på 

vandring og klare sig selv. Godt at se, hvad der venter, når man rykker op. 

Vi fik også lavet en vippe af rafter og tov, var ude at bade, lavede mad over 

bål, alt i alt en god sommerlejr. 

  Vi sender 3 bævere op til ulvene, så vi håber, der er nogle nye bævere, der 

vil være sammen med os. Vi har både tid til alvor og sjov, tid til snak og 

sang omkring bålet og en historie. Vi mødes hver torsdag fra kl. 16
30

 til kl. 

18 på Trekanten. 

Vi kunne  godt bruge en voksen bæver. Én der lige kan " ryste " noget ud af 

ærmet, en der kan lide at være ude, ja og som synes, børn er dejlige. Det 

kunne jo være, der går noget " gråt guld " rundt her i omegnen, som kunne 

have lyst til at være sammen med os.  

Bæverhilsner Bente og Karen 

Nyt fra ulvene 

   Ulvene er startet til spejder igen efter sommerferien. Vi havde en rigtig 

dejlig spejderlejr i uge 26 i Sindstou Hytten ved Sejs, hvor hele Herskind 

Gruppe var med. Ulvene startede lejrugen med at gå 20 km, og det klarede 

de rigtig flot. På lejren sov vi i telt, lavede mad over bål, brændte lerperler, 

var på løb, faldt GPS-skatte og sejlede i kano. Vi havde også store badedag 

ved "De små Fisk". 

   Den 11. september afholder spejderne oprykning mellem enhederne og 

generalforsamling for forældrene med valg til grupperådet. I ulveflokken 

siger vi farvel til en stor flok, som rykker op til juniorspejderne, og vi siger 

goddag til tre nye ulve, som var bævere sidste år. Før sommerferien arbej-

dede vi med kokke-mærket, og her i efteråret vil vi arbejde med knivbevis, 

kompas og meget andet. De nye ulve skal også have deres ulvenavn ved et 

fuldmånemøde 

  Går du i 2. eller 3. klasse og er interesseret i at være med i ulveflokken, 

så mød op på spejdergrunden bag Herskindskolen. Vi har ulvemøde om 

tirsdagen kl. 17
30

 - 19. (Bemærk NYT mødetidspunkt) 

Mange ulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
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Spejderhjælpsuge i uge 38. 17.-25.sept. 
”Raske børn hjælper syge børn” 

   Spejderne  kommer rundt for at sælge arbejdskraft for et mindre beløb, 

som samles sammen og sendes videre til korpset. Her formidles pengene 

til dem, der skal have dem. Pengene er ikke til spejdernes egne lommer. 

Forslag til arbejdsopgaver: Samle æbler sammen, støvsuge, vaske bil, gå i 

Brugsen m.m. Tag godt imod dem. 

Hilsen grupperåd og ledere 

 

Julemarked. 
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 20. nov. kl. 13

30
– 16. 

Da holder spejderne deres traditionelle julemarked i Herskind Forsamlings-

hus. Traditionen tro vil der i lighed med tidligere år være såvel tombola, 

amerikansk lotteri, klipning af julepynt m.m. I køkkenet sælges der æble-

skiver og gløgg. 

NB:  Indsamling til tombolaen vil ske i uge 45 og 46. Her vil ledere og 

grupperåd bede alle husstande om at bakke op omkring julemarkedet, ved 

både at besøge julemarkedet og give en lille gave til tombolaen. Alt kan 

bruges, legetøj, chokolade, julepynt, kaffe. Ja kun fantasien sætter grænser. 

Vi stiller kun det krav, at tingene er nye. 

Hilsen ledere og grupperåd  

 

Nyt fra Junior- og Tropspejderne. 
  Et nyt spejderår står foran os, og vi glæder os. Men vi kan også se tilbage 

på en god sommerlejr, hvor junior- og tropspejderne fik store udfordringer. 

Spejderne var super seje og klarede alle opgaver - ”ja selv deres leder var 

stolt”. Vi glæder os over alle de nye juniorspejdere, som er kommet op fra 

ulveflokken. 

Herskind gruppe. 
  Den 11.sept. afholdes der generalforsamling i hytten. Der er modtaget et 

tilbud om benyttelse af en påtænkt shelter syd for Sjelle. Den påtænkes 

etableret i forbindelse med et nyt spor i Lyngbygård Ådal. Vil spejderne 

påtage sig tilsyn og vedligeholdelse, vil de få brugsretten til den.  

Mere om generalforsamlingen i næste udgave af Herskindsigt. 
Nels Jørgen Nielsen 
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Hertha Levefællesskab 

Lørdags Café 
   Lørdag d.3. sept. var der lørdags café igen - og samtidig Høstmarked. 

Der er igen lørdagscafé d.1.okt. og 5.nov. kl.14-16
30

. Alle er velkomne. 

   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 

Høstmarked i Hertha 
 Endnu engang var der første weekend i september høstmarkeder på økolo-

giske jordbrug over hele landet, og i den anledning åbnede Hertha også sine 

døre. Vejret var helt perfekt for første gang i flere uger. Så mellem kl. 11 og 

17 strømmede der omkring 500 mennesker til. 

  Familien Kallehauge kørte vogn rundt med deres to store heste, og over 

200 fik en tur. Der var dukketeater, snak i det biodynamiske forskningslabo-

ratorium, børnene sprang i halmen eller rystede fløde til smør, man kunne 

købe masser af mælkeprodukter fra mejeriet, fodre grisene på marken eller 

klappe kalvene. Gartneriet kunne fremvise de bedste grøntsager fra drivhus 

og friland. Der var et savværk, der viste deres kunnen, og en skoleklasse der 

solgte syltetøj til deres klassetur og meget mere. I håndværksteltet kun man 

være med til at lave læder, trykke kort på en gammeldags "fluesmækker" 

eller male med planter. Det vigtigste var dog at kunne mødes i  cafeen, hvor 

der var et stort udvalg af mad og kager, og mon ikke man mødte nogen, 

man kendte. Ind i mellem var der musik og herlig sang. 

 En glæde at møde så mange  mennesker, der glædes ved hinandens selskab. 

For de, der efterfølgende skulle rydde op, sluttede den først kl.10-11 om af-

tenen omkring bålet. Ja vejret var med os hele dagen igennem. Tak for det, 

men vi havde også allerede bestilt det i april måned for at sikre os det gode 

vejr netop på den dag.        Per Clauson-Kaas 

  

http://www.hertha.dk/
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Hertha Levefællesskab 
Hertha modtager Skanderborg Kommunes Kultur- og talentpris på 75.000 kr. 

 Prisen kan ikke søges, men er en pris, en jury finder frem til. Juryen bestod 

af Helle Thomsen, Idrætssamvirket, Ulla Lynge Hansen, Kultursamvirket, 

Hans Lindemann, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Michael 

Villadsen, formand for Folkeoplysningsudvalget og Svend Erik Jensen, 

Kultur- og Borgerchef. 
På Skanderborg Kommunes hjemmeside kunne man læse følgende efter overrækkelsen: 

 

  Ja vi var stolte og glade. Tænk pludselig at få at vide at vi var blevet ind-

stillet af Skanderborg Kommune til den ærefulde pris. Med store smil og 

en tåre i øjenkrogen modtog vi prisen i form af en kæmpestor check. Som 

altid, når der er fest i Hertha, var salen pyntet flot op, kaffen brygget og de 

dejligste kager fra bageriet bagt. Gæsterne blev mødt af mange fra Leve-

fællesskabet. Flere fra juryen oplevede Hertha for første gang og udtrykte 

stor lyst til at besøge os igen med lidt bedre tid til at lære stedet at kende. 

Prisen kan komme til at betyde meget for os i det fremtidige arbejde med 

at skaffe sponsorer til den fortsatte udbygning af Hertha. 

Tekst: Laila Bach Sørensen 
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Hertha Levefællesskab    
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Landsbyrådet 
Maries Have – arbejdet for seniorbofællesskab i Herskind-Skivholme 

  ”Maries Have - Støtteforening til fremme af omsorgsinitiativer i Herskind-
Skivholme” har holdt sit første medlemsmøde d.1.sept i salen i Hertha Leve-
fællesskab i en hyggelig stemning med orientering om foreningens arbejde, 
med foredrag, med musikalsk indslag og med fællessang og kaffebord. 

  Formanden, Gunnar Hansen fortalte om arbejdet i bestyrelsen og en ar-

bejdsgruppe, der sigter mod at skabe grundlaget for opførelsen af ca.20 

selvstændige seniorboliger i et fællesskab, hvor visionen er, at seniorer 

med overskud støtter svagere ældre i et vist omfang, indtil egentlig pleje 

bliver aktuel. Gruppen holder møde torsdage i ulige uger kl.16
30

 til 18
30

. 

Der er allerede taget nogle gode skridt i form af kontakt til OK-Fonden, 

der er et rådgivende organ på området, og til potentielle grundsælgere i 

vores nabolag. Der er kig på en konkret ejendom, som der føres forhand-

linger om i sept. Det er planen at oprette en hjemmeside for Maries Have 

under www.herskind-skivholme.dk, og også dette projekt er i støbeskeen. 

  Ole Wadsholt fortalte om arbejdet i studiegruppen, der mødes torsdage i 

lige uger, ligeledes kl.16
30

. I studiearbejdet, der handler om det at blive æl-

dre set ud fra såvel en fysisk som en psykologisk vinkel, læses der en aktuel 

bog eller et skrift, og der tales efter behov og lyst om det læste. Studiegrup-

pen, der er åben for alle interesserede, afrunder arbejdet med fællesspisning, 

idet deltagerne laver maden på skift. Det er en hyggelig form for seniorar-

bejde, og netop det sociale element vil få sin væsentlige plads i det kommen-

de seniorbofællesskab.  

Ida Bönig og Karen Wadsholt spillede Mozart og Carl Nielsen. Ida er en 

ung tysk praktikant, som netop har afsluttet sin praktik i Hertha. 

 

Kirsten Sode, som tidligere har opholdt sig 

10 år i Järna i Sverige, fortalte om og viste 

billeder fra dette kultursted, som inspireret 

og gennemstrømmet af Rudolf Steiners pæ-

dagogiske og sociale impuls er vokset frem 

fra en bar mark til en særpræget og smuk 

landsby og park med særlige arkitektoniske, 

helsepædagogiske og sociale kvaliteter.  

   Det eksempel, som Järna udgør, kan i høj grad være inspirerende for den 

planlægningsopgave, som Maries Have med et seniorbofællesskab står over 

for.             Ole Wadsholt 

http://www.herskind-skivholme.dk/
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Landsbyrådet 

Mad med Perspektiver 
 

  Styregruppen har haft arbejdstøjet på i de sidste mange måneder.  

Vi har arbejdet med følgende problemstillinger: 

 

Ansøgt om endeligt kommunalt tilsagn 

Budget der ”hænger” sammen 

Udbrede kendskabet til projektet 

Finde de medarbejdere der kan levere ”Hertha-modellen” 

Indsamling af erfaringer fra andre tilsvarende projekter 

Få udarbejdet en projektbeskrivelse 

Fastlægge tidsplan 

 

  Vi synes selv, vi i udvalget er nået langt, og målet er, at madordningen til 

børnehavens børn starter op den 2. januar 2012 – klokkeslæt er endnu ikke 

fastlagt !!!! 

 

 Vi har stadig forældre-kredsens opbakning, som jo trods alt er det væsent-

ligste. Børnehaven Nordlyset har over sommeren 2011 fået etableret et nyt 

moderne produktionskøkken – betalt af Skanderborg Kommune – bør ses!! 

Hertha arbejder kraftigt på at udbrede kendskabet til projektet og få ansat 

de nødvendige medarbejdere, ligesom Hertha har arbejdet meget med 

økonomisiden. 

 

  Det seneste tiltag er, at vi er i gang med at ansætte en journalist, som skal 

hjælpe med at synliggøre planerne og det unikke samarbejde mellem en 

skole et landsbysamfund og et levefællesskab. Midlerne kommer fra et 

tilskud fra Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje. 

 

  Der er indkaldt til møde med deltagelse af den store oprindelige arbejds-

gruppe for de personer, der har bakket op omkring madordningen. 

  Mødet finder sted på skolen  

mandag d.19.sept.2011 fra kl.15
30

 til kl.17, 
med indhold om primært at orientere om status samt hente fornyet inspira-

tion fra mødedeltagerne. 

På styregruppens vegne Gunnar Hansen 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvilken dato kan man høre dyrlæge J. Grymer på Galten bibliotek? 

  2. Hvornår er der patch-work på Herskindskolen? 

  3. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 2371 6571? 

  4. Kan alle deltage i lørdagscafe´ på Hertha? 

  5. Hvilken dato holder spejderne julemarked? 

  6. Hvilken dato kan man samle pynt i præsteskoven? 

  7. Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus d.2.okt. ? 

  8. Arrangeres der Halloween i Herskind Forsamlingshus? 

  9. Hvor skal børnehaven have sund mad fra? 

10. Hvilket nummer har den nye lokalrute? 

11. Er der planer om et nyt spor vest for Præstbroen? 

12. Hvilken dato er der generalf. i HG&B? 

13. Hvor er der lektiecaf? 

14. Hvem har skrevet lederen i dette nr. af Herskindsigt? 

15. Bliver der mulighed for at gå til zumba i Herskindhallen? 

16. Hvornår kan vi opleve dilettanterne på de skrå brædder? 

17. Hvor mange måneder dækker aktivitetskalenderen? 

18. Har Brugsen fået nye åbningstider? 

19. Kan man få nyhedsmails fra Brugsen? 

20. I hvilken uge giver Brugsen 10% rabat på varekøb?  
  Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 30.nov. 2011.  
Indsendt af: 
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Mortens El.service 
 

Glentevænget 6, Herskind 
 

Tlf. 2371 6571 og 3511 5566 

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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  Herskindsigt      34. årgang nr.131      Sept.2011 
 
 

  
  Skt.Hans bål v. Skivholme F-hus 

 

Presse +komm.folk v.Hertha-pris 18.8. 

  
DN´s tur i Skivholme Skov, 13.8. 

 

DN´s tur. Ved Gunnars tipi, 13.8. 

 
Sporenes Dag i Hertha, 12.6. 

 
Morgentur 4.6. Ved Lyngbygård Å 

 


