
 

 1

 

35. årgang nr. 134        Juni 2012 
 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 

 

 
Kommunaldirektør Lisbeth Binderup taler på Landsbydagen d.13.april 



 

 2

 
 

 Du sidder nu med et blad med mange oplysninger fra Skivholme sogn og 
nærmeste omegn. Selv om juni-nummeret som sædvanlig er lidt mindre 
end de øvrige af de 4 årlige udgaver, er der mange oplysninger i det. 
  Start med kalenderen på midtersiderne. De giver et overblik over, hvad 
der tilbydes af arrangementer. Der er noget for enhver smag. 
  Der er mange muligheder og der er omtalt meget, der er sket. Desværre er ikke 
alt godt. Der er planer om at belemre os med både en motorvej syd for Skivholme 
Skov og med 2 kæmpevindmøller syd for Hertha. Vi ønsker ingen af delene. 
  Planerne og modstanden mod dem har været omtalt i flere udgaver, og dette nr. 
er ingen undtagelse. Læs om det i bladet. Vores egen kommune bakker os heldig-
vis op, men samtidig har kommunen selv planer om 3 kæmpevindmøller mellem 
Sjelle og Skjørring. Læs mere om modstanden på http://stilhed.eu/  
  Af mere positive ting kan nævnes, at madprojektet i børnehaven Nordlyset er 
kommet godt fra start. Her har der været fuldt hus ved den officielle præsentation. 
Det var også tilfældet ved årets Landsbydag i Herskindhallen. Se foto på for- og 
bagside. Kommunaldirektør Lisbeth Binderup holdt åbningstalen, og hun roste 
vores område og nævnte bl.a., at Herskind-Skivholme efterhånden er landskendt – 
også i kommunale kredse - og er et forbillede, som Skanderborg har stor gavn af. 
  Sådanne bemærkninger luner. En del af årsagen skyldes Hertha Levefællesskab. 
Der sker meget her. Som det fremgår af deres sider, står de nu over for den afslut-
tende byggeetape. Det er en stor fordel for os, at vi har fået dem til området. 
  Det vil føre for vidt at komme ind på alt, der er sket og planlagt for det kommen-
de kvartal, men til menighedsrådets sognetur til Hvidsten Kro var tilslutningen så 
stor, at man måtte sige nej til nogle. På kroen kunne de højest have plads til 80,   
så med to fyldte busser gik turen til Spentrup kirke, hvor man fik en virkelig god 
redegørelse om Steen Steensen Blicher og historien om Hvidstengruppen. Derefter 
kørtes der til våbennedkastningsstedet og til Hvidsten Kro, hvor man fik kaffe. 
 Planlægningen af årets sommerfest er også i gang. Endeligt program foreligger 
endnu ikke, men også her plejer tilslutningen at være god. Nu kan man lettere 
komme op til hallen, fordi klubben har fået etableret en trappe op til den. 
  Selv om vi har mange foreninger i vores lokalområde, har vi alligevel fået én 
mere. Velkommen til Herskind Musikforening. Tilsyneladende er den kommet 
godt fra start, så det lover godt. Den har ”naturligvis” også en hjemmeside, hvor 
der kan hentes yderligere oplysninger. Se også Landsbyrådets hjemmeside, som  
er www.herskind-skivholme.dk.    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 ca.15.sept.2012. Oplag 700 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til sept.-udg.) onsdag d.5.sept.2012. 
Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Juni 2012   
   4 - 11 Landsbyrådet  
 12  Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 13 - 15 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 16 - 19 Herskind Brugsforening 
 20  Herskind Musikforening 
 21 - 24 Aktivitetskalender 
 25 - 27 Herskind Borgerforening 
 28 - 31 Herskind Boldklub 
 32 - 33 Herskind Forsamlingshus 
 34 - 35 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 36   Herskind Dilettanter 
 37  Skivholme Forsamlingshus  
 38   KFUM-spejderne 
 39 - 41 Hertha Levefællesskab 
 42 - 44 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud marts 2012: Margit Simonsen, Skyttehusvej 17  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.42) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.4.sept.2012.   
Forside: Fra Landsbydagen i Herskindhallen. Se også bagsiden. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen og Nordlyset Kim Sørensen 8754 6828 
Herskind Musikforening Jesper Laursen 6075 9246 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Lone Øster Brøgger 2020 0939 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Fællesrådsmøde 
     Den 29.februar 2012 blev der afholdt fællesrådsmøde i Landsbyrådet.  
Skuffende 11 deltagere var mødt op til årets fællesrådsmøde i Landsbyrådet. 
Deltagerantallet skulle også senere blive et emne for diskussion blandt de 
fremmødte, da det naturligt stiller spørgsmålstegn ved, om Landsbyrådets 
arbejde bliver profileret godt nok, om det kører på rette spor og med de  
rette aktiviteter. Mere om det nedenfor.  
   Fællesrådsmødet startede med en gennemgang af årsrapporten fra 2011. 
Rapporten kan findes på www.herskind-skivholme.dk. For at øge gennem-
skueligheden over, hvilken underskov af udvalg og projektgrupper der ar-
bejder i Landsbyrådets regi, blev det diskuteret, hvorledes en matrix eller 
en form for organisationsdiagram kunnen hjælpe med det. Det arbejdes   
der videre med. 
   Efter gennemgangen af de udførte aktiviteter for 2011 var næste punkt 
på dagsordenen de nye aktiviteter, som Landsbyrådet skal arbejde med i 
2012. På den korte bane er adgang til naturen, den årlige landsbydag, kam-
pene mod vindmøllerne og den sydlige linieføring af motorvejen oplagte 
emner og det arbejdes videre med. Cykelstien mellem Herskind og Skiv-
holme vil der igen blive sat fokus på, efter at Skanderborg Kommune har 
åbnet op for muligheden for, at lokale partnerskaber kan være med til at 
sikre tilvejebringelsen. På den længere bane vil Landsbyrådet støtte op om 
initiativer for at få madprojektet forankret i skolen, hvis børn, forældre og 
skolen ønsker det. På den korte bane er projektet i en stabiliseringsfase, ift. 
hvad der allerede leveres. 
   Grundlæggende er Fællesrådet til for foreningerne i lokalsamfundet, og 
da næsten ingen af dem var repræsenteret på Fællesrådsmødet, blev det 
med rette et fokuspunkt for en diskussion. Det blev til en snak om at op-
stille mål for deltagerantallet og dermed krav til indhold for at virke attrak-
tiv nok. Der var ingen tvivl om, at meget var opnået gennem tiden, men at 
næste skridt måske skulle tages. Der blev i den forbindelse også talt om, at 
”Fællesråd og Fællesrådsmøde” som navne bør udskiftes, fordi det for det 
første også bruges i andre sammenhænge og for det andet for at gøre det 
mere entydigt, hvad dette møde egentlig er og drejer sig om. Efterfølgende 
er det besluttet, at mødet i stedet skal hedde ”Landsbyrådets Årsmøde”. 
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Landsbyrådet 
   Dette grundlæggende punkt for Landsbyrådet vil der blive arbejdet mere 
med i 2012, og der kan allerede læses herom andetsteds i dette nummer af 
Herskindsigt. 
Der var som hvert år valg til bestyrelsen. Hans Gravsholt og Bo Søegaard 
blev genvalgt. Ligeså blev Merete Milner og Inge Lorenzen genvalgt som 
suppleanter. Henning Nielsen blev valgt til revisor. Anna Margrethe blev 
valgt til revisorsuppleant. 
Efter fællesrådsmødet har bestyrelsen konstitueret sig som følger:  

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   mail@fam-kring.dk   
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 
  

Nyt fra Landsbyrådet 
 

Landsbydagen den 13.april 2012.  
   Der er altid ting, der kan forbedres – sådan var det også til Landsbydag 
2012. Punkterne er noteret, og de vil blive taget op igen, når planlægnin-
gen af næste Landsbydag starter, men heldigvis fik årets Landsbydag rigtig 
mange positive kommentarer med på vejen. Udstillerne var glade for den 
gode kontakt med folk og den positive stemning. De optrædende var glade 
for publikums engagement og folk fra by og land gav udtryk for, at det var 
en hyggelig dag.  
   Næste Landsbydag er planlagt til den 12. april 2013, hvor vi igen vil 
lægge op til, at lokale ildsjæle vil skabe en forrygende dag for områdets 
voksne og børn. Planlægningen starter i begyndelsen af november, og hvis 
du har en god ide, så skriv en mail til inge.lorenzen@randers.dk 
 
 

Læs mere om Landsbyrådet  
Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

www.herskind-skivholme.dk        
 



 

 6

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. 
 

Profilering af Landsbyrådets formål og virke 
  På Landsbyrådets generalforsamling... Fællesrådet blev der stillet forslag 
om, at vi skulle gøre noget mere aktivt for at få en mere direkte kontakt til 
de enkelte foreninger, herunder klargøre for dem, hvad de kan bruge os til.  
  Vi er endnu ikke nået til en beslutning om, hvilke aktiviteter vi i givet 
fald skal sætte i værk for at opnå dette. Vores overvejelser har hidtil gået 
på, at vi tror på, at foreningerne kender til vores eksistens, og vi er af den 
opfattelse, at de hver især har fuldt op at gøre med at klare deres egne akti-
viteter, og at det måske er grunden til, at man ikke prioriterer deltagelsen i 
fællesrådsmødet højere. Men efter 5 års eksistens er der god grund til at 
revurdere, om der er noget, vi kan gøre bedre. 
  Heldigvis er der i mellemtiden kommet et godt initiativ fra Dagli´Brugsen, 
som vil opsætte en informationsskærm op i butikken, hvor foreningerne 
kan annoncere med deres aktiviteter i form af små videoer og rulletekster. 
Måske vil introduktionen af dette tiltag være en passende anledning til at 
samle alle interesserede foreninger til en snak om det fremtidige samarbej-
de og om brugen af vores fælles informationskanaler. 
  Landsbyrådet har besluttet at støtte brugsens initiativ med 4000 kr. årligt. 
Pengene hertil skaffes via forhøjelse af sideprisen i Herskindsigt. 

VH Mogens 

Cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen 
  Udvalget har holdt et par møder i år, da udvalget har konstateret, at kom-
munen er i gang med at udarbejde en samlet plan for trafiksikre skoleveje. 
Projektet kaldes ”De ualmindelige”. I dette projekt, har man fået nogle 
ingeniører til at lave et for-projekt med kort over alle ”farlige veje” ved 
skolerne. Her er vores stykke ikke tegnet med. Det har vi gjort Teknisk 
afd. opmærksom på, men ikke fået svar tilbage endnu. 
  Der er også talt med menighedsrådsformanden for Skivholme-Sjelle-
Skjørring sogne, om der er noget de evt. kunne byde ind med. Her ventes 
der også svar fra. Udvalget efterlyser også flere folk, som vil hjælpe lidt 
til i udvalget, da vi har mistet et medlem i vinter, og at der for andre er en 
del arbejde og rejseaktivitet m.m. Desuden efterlyses der nye ”indput”.  
   Det er jo ikke kun en cykelsti for børn, men også for voksne, som skal til 
skolen på cykel eller med rollator. Så meld dig til Asbjørn tlf.4080 5793, 
Lise eller Marianne tlf.2988 0345.          Lone Mørch 
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Landsbyrådet 

  Status på udbygningen af rute 26 Århus – Viborg 
  I forbindelse med den netop overståede høringsfase afleverede motorvejs-
udvalget et høringssvar til den udarbejdede VVM-redegørelse for udbyg-
ningen af rute 26. I høringssvaret påpegede vi endnu engang de store kon-
sekvenser, det vil få for såvel beboerne i området som for den uberørte 
natur omkring og syd for Lading sø, hvis man vælger den sydlige linie-
føring til en evt. fremtidig udbygning. 
  Vi har endvidere været i kontakt med transportministeren, bl.a. med det 
formål at forsøge at motivere politikerne til at tage en beslutning omkring 
valg af linieføring, selv om projektet ind til videre er stillet i bero. Dette 
har vi gjort ud fra den betragtning, at det ikke er rimeligt, at beboerne 
langs alle tre linieføringer stavnsbindes på ubestemt tid.  
  I sit svar forsikrer transportministeren os om, at man i forligskredsen er 
meget opmærksomme på, at der hurtigst muligt skal træffes en endelig be-
slutning, således at der skabes klarhed over konsekvenserne for de berørte 
borgere. 
  Situationen er derfor nu den, at vi afventer Vejdirektoratets indstilling til 
transportministeren, inden vi kan foretage os yderligere i sagen.  
  Ifølge vejdirektoratets hjemmeside forventes denne indstilling at være 
klar medio 2012. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
 

  Til slut vil jeg igen minde om, at det også vil være en stor hjælp at tilmel-
de sig vores FaceBook gruppe – Link til gruppen findes på Landsbyrådets 
hjemmeside www.herskind-skivholme.dk under Aktuelle Projekter => 
Motorvej. Her kan man også følge med i, hvad der sker i projektet. 
Styregruppe: 
Madeleine Toft, maddetoft@spray.se,   tlf: 3042 9563 
Gunnar Hansen,  gunnarhansen@tdcadsl.dk,   tlf: 2447 4979 
Hans Gravsholt,  hagra@gefiberpost.dk,  tlf: 8695 4155 
Per Dalsgaard,  engell.dalsgaard@adslhome.dk,  tlf: 5131 4439 
Mogens Grejsen,  grejsen@gefiber.dk,  tlf: 8695 4345 
Bo Sjøgaard, bo@sjoegaard.com,  tlf: 3027 7734 

På Styregruppens vegne Bo Sjøgaard 
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Landsbyrådet 
Mad med perspektiver 

Fuldt hus til den officielle præsentation af ”Mad med perspektiver” 
Der var for alvor kræset for gæsterne ved åbent-hus arrangementet i børne-
haven Nordlyset d.24.april. Bordet bugnede med dejlige friske fødevarer 
og nybagt brød. Og så var der fri saftevand til alle! 
  Madordningen, hvor udviklingshæmmede laver sund mad til børnehaven, 
har kørt siden årsskiftet, men efter ønske fra de involverede valgte vi at 
vente med præsentation af projektet til ordningen var kommet godt i gang. 
  Den lokale chef for skole og børnehave, skoleleder Kim Sørensen, bød de 
mange fremmødte velkommen.  Han takkede for de mange års frivillige 
arbejde og møder,  som har ligget forud for det resultat, som nu foreligger. 
Han udtrykte håbet om, at ”maddrømmen” ikke hermed er slut, da han 
håbede, at ordningen kunne videreføres til eleverne på skolen.  
  Efter velkomsttalen underholdt børnehavens børn med en festlig sang 
skrevet i dagens anledning, hvorefter der var lejlighed til at smage på de 
lækre retter i fællesskab. 
  Den officielle åbningstale blev afholdt af formanden for Børne- og under-
visningsudvalget, byrådsmedlem Frands Fischer, som udtrykte sin beun-
dring for initiativet og ikke mindst det fællesskab i Herskind, som ligger 
bag. Han udtrykte glæde over, at nogen viser nye veje, og ikke mindst selv 
prøver at finde løsninger på de problemer, som man støder på som lokal-
samfund. Herskind har med dette projekt udvist en enestående evne til at 
samarbejde på tværs. Der er nået et resultat, som alle i Skanderborg 
Kommune kan være glade for og stolte over. 
  Madordningen er etableret som resultat af mere end 4 års forarbejde, hvor 
Hertha, Landsbyrådet, børnehaven Nordlyset og Herskindskolen har arbej-
det på at få sund mad ind i dagligdagen på skole og børnehave. ”Mad med 
Perspektiver” er første trin. Men vi går ikke hurtigere og længere frem, end 
forældrene selv ønsker.         Mogens Grejsen 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen i Herskind er naturligvis fortsat interesseret i bl.a. 
billeder og oplysninger om ”gamle dage”. Smid det ikke ud, men aflever 
det enten til Galten Lokalarkiv eller til undertegnede. 
 Betjeningstiderne i lokalarkivet er 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  

Nyt fra Galten Bibliotek 
Bogen kommer til dig 

Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, kan du blive  
”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på tlf.: 8794 2890 og hør nærmere.  

Brita Rodam 
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Landsbyrådet 

Seniorboliger i Herskind. ”Maries Have” 
Maries Have – holder sommerferie 

 

   Efter en travl sæson, hvor vi har afholdt et visionsseminar med stort 
fremmøde og en generalforsamling med offentligt møde – ud over de 
faste styregruppemøder hver anden torsdag samt arbejdsgruppemøder i et 
vist omfang – kan vi notere en væsentlig medlemstilgang og en levende 
interesse for seniorboligprojektet og seniorfællesskabet. Ud af de ca. 85 
medlemmer har 16 på nuværende tidspunkt tegnet sig for en fremtidig 
bolig. Både vores folder, som blev introduceret op til generalforsamlin-
gen, og vores omtale på Landsbyrådets hjemmeside www.herskind-
skivholme.dk  har givetvis bidraget til at udbrede kendskabet. 
   Styregruppens møder mønstrer karakteristisk 10 – 15 deltagere af de 
næsten 20 medlemmer. Arbejdet her handler om at fastlægge de mange 
overordnede forhold og væsentlige detaljer i forbindelse med planlægnin-
gen af seniorboligprojektet og fællesskabsdannelsen med de indbyggede 
aktiviteter, der er rettet mod lokalsamfundet. 
   De enkelte delprojekter forberedes i arbejdsgrupper til fremlæggelse i 
styregruppen. Der er tale om 7 arbejdsgrupper, der varetager PR-funktion 
og hjemmeside, kasserer-/økonomifunktion, sekretariat, planlægning af 
sundhedshus, byggeri og indretning, haveanlæg samt planlægning af ar-
bejdsweekend i oktober. I alt er 17 personer engageret i arbejdsgrupperne 
- nogle i mere end én gruppe. 
   Også studiegruppen, der mødes torsdage i lige uger, har været aktiv. 
Her læses og diskuteres over emner, der har relation til det at blive ældre, 
og det sociale samvær tilgodeses bl.a. ved, at der spises et fælles måltid. 
Sæsonen afsluttes med et fællesmøde den 21. juni, hvorefter der holdes 
en velfortjent sommerferie. 
Kontakt til styregruppe: Formand Gunnar Hansen, tlf. 2447 4979  

mail: gunnarhansen@tdcadsl.dk  
Kontakt til studiegruppe: Ditte Wrist, tlf. 8695 4022   

mail: dittewrist@gmail.com  
Maries Have sekretariat:  mail: maries.have@gmail.com 
PR-/Hjemmesidegruppe/Sekretariat: Ole Wadsholt, tlf. 8627 8116 
Kasserer: Esther Andersen, tlf. 3696 6644 
Sundhedshusgruppe/Arbejdsweekend: Pil Brudager, tlf. 2991 0825 
Byggegruppe: Leif Hansen, tlf. 8695 4022  
Havegruppe: Tyge Germundsson, tlf. 8652 4004 

Ole Wadsholt 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
Landsbysamvirket har nu afholdt 4. bustur rundt i Skanderborg Kommune. 
Også den var vellykket og med knap 70 deltagere. Turen var denne gang 
rundt i den tidligere Ry Kommune og startede på Gudenåskolen i Ry. 
  1.stop var på Siimtoften i Ry, hvor landskabsarkitekt Bendt Nielsen viste 
Søhøjlandskompasset, hvor der var en kreds af pæle, der viste afstanden til 
interessante steder hele horisonten rundt. Naturligvis var Skivholme Kirke 
og Sporet ved Herskind også med. 
  Herefter gik turen til Alling, videre gennem Tørring, Tulstrup og gennem 
Siim Skov til Kildebjerg og derfra gennem Bjedstrup, Svejstrup og Alken 
til Vædebro øst for Mossø, hvor man fik frokost. Efter pausen gik turen til 
Boes over Gudenåen til Gl.Rye, hvor man så Gl.Rye Møllemuseum. På 
hele turen var der personer, der kunne fortælle om det, man kom forbi. 
  På hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk er der foto fra de 3 tidligere 
ture, som var omkring Veng, nord for Lyngbygård Å og syd for Mossø og 
Skanderborg. Der vil snart komme foto fra 4. tur. På hjemmesiden kan der 
findes mange flere oplysninger om Landsbysamvirket. Bl.a. er der refera-
ter fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og oplysning om Land-
distrikspuljen, hvor foreninger kan søge om støtte til lokale aktiviteter. 
  Bestyrelsen er blevet bedt om at give en kort beskrivelse af Landsbysam-
virket til Skanderborg-bogen, der skal genoptrykkes i løbet af året. Den 
forrige udgave var fra 2007. Se mere i den, når den foreligger. 
  Bestyrelsen overvejer, om der kan gøres en indsats for trafikdæmpning i 
landsbyerne. Mange steder har man problemer med for stærk kørsel. Her 
vil det være rart med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Gode idéer 
efterlyses.     Hans Gravsholt 

 

Lars Andersen byder velkommen 
 

Bendt Nielsen fortæller på Siimtoften, Ry 
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Landsbyrådet 
Sporet ved Herskind og nyt spor ved Præstbro 

  Her er der fortsat godt nyt. Finansieringen er ved at være på plads, og man 
er ved at indsamle underskrifter fra lodsejerne. Der er endnu ingen tidsplan 
for gennemførelsen, men indvielsen bliver nok sidst på året. Se omtalen af 
det nye spor på www.herskind-skivholme.dk.  
  Til efteråret vil der ved ”det gamle spor” syd for Hertha blive etableret en 
lille sø, så der vil komme flere fugle i nærheden af det fugletårn, der vil bli-
ve etableret her. Her vil der også blive en etableret en P-plads og mulighed 
for, at man kan komme tørskoet ned til åen. 
 

Sporenes dag 2012 på ”Sporet ved Herskind” søndag d.10. juni kl.13.  
  Arrangementet var fint omtalt i pressen, men alligevel var der kun 18 del-
tagere. Forklaringen er sikkert vejret, da de småregnede en del af tiden. 
Foran Herthahus var der en udstilling med pjecer om natur og andre ”Spor i 
landskabet”. Der er nu ca.150 spor rundt om i Danmark. Se foto herunder. 
Vejret forhindrede dog ikke, at alle af Ole Wadsholt fik en god omtale af 
Hertha Levefællesskab og derefter blev vist rundt på turen.  
 

 
Affaldsindsamling. Hertha 22.april 

Se omtalen nederst næste side 

 
Foto fra Sporenes Dag 

 
  Fugle- og planteturen lørdag den 3.juni 2012 kl.4-7 med start i Hertha 
var med 18 morgenfriske deltagere. Der blev orienteret om flora og fauna, 
og nattergalen sang for deltagerne. Der blev fortalt om planer for nyt spor 
og om ændringer på sporet på grund af genopretningen af Lyngbygård Å. 
Efter turen fik man morgenkaffe og -brød i Hertha.  
 

Næste lokale arrangement af DN:  
  Naturtur med historisk islæt+snaps lørdag d.11.august kl.13-16 med 
start fra Skivholme Forsamlingshus er næste arrangement i vores område. 
Kom og bliv informeret om naturen i Skivholme Skov, egnens historie og 
om planters anvendelse til at give snapsen smag. 

Hans Gravsholt
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Skanderborg afdeling               
 

DN-ture i 2012  
 Den 25.4 blev der afholdt en løvspringstur ved Vestermølle i Skanderborg, 
hvor man gik en tur rundt på Sporet ved Vestermølle. Der var god tilslut-
ning, men dog ikke så mange, som ved den næste tur d.23.5., som var en 
Nattergaletur fra Stjær skole til Tåstrup Sø. Her var der over 70 deltagere. 
Næste tur var morgenturen på Sporet ved Herskind d.3.6. med start kl.4 om 
morgenen. Her var der færre, men dog 18 morgenfriske deltagere. Den 10. 
juni deltog vi med et arrangement på Sporenes Dag. Se omtale forrige side. 

 
Vestermølle d.25.april 

 
Ved Tåstrup Sø d.23.maj 

Der er planlagt 5 andre ture efter juni.  
Turarrangør 

og titel 
 
Tidspunkt 

 
Mødested 

 
Kort beskrivelse  

DN: 
Sommertur 

14. juli 
kl.13 - ca.15 

P-plads Birkhede 
Camping(Lyngvej) 

Birkhede og Alling Vest 

DN: Naturtur 
m.historisk islæt 

11. august 
kl.13 - ca.15 

P-plads ved 
Skivholme F-hus 

Skivholme Skov og omegn 

DN: 
Svampetur 

15. sept. 
kl.13 - ca.15 

Dørup 
Hestestald 

Svampe i Dørup Skov 

DN: 
Svampetur 

22. sept. 
kl.13 -ca.1530 

Kollens Mølle, 
Kollens Møllevej  

Svampe i Kolskoven, Jeksen 

DN: 
Løvfaldstur 

27. oktober 
kl.13 - ca.15 

P-plads v. Capri, 
Dyrehaven 

Skovens natur om efteråret 

Se nærmere omtale i Natur og Miljø, på DN´s hjemmeside og i pressen. 
Affaldsindsamling d.22.april  

  Affaldsindsamlingen gav et pænt resultat, men dog ikke så meget som i 
de foregående år. Resultatet blev kørt ned til Renosyd i Skanderborg. Både 
mht. mængde og antal deltagere ”placerede” vi os godt, men desværre var 
tilslutning fra ”det gamle Herskind” ret begrænset.           Hans Gravsholt 
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

  
Sommerhilsen 
  Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange gode ople-
velser. Vi fik valgt en ny bestyrelse og startet samarbejdet med Nordlyset. 
Nordlyset har sat Herskind på landkortet via madprojektet med Hertha.  
  Skolefesten var igen en stor succes, og Landsbydagen samlede lokalsam-
fundet samt flere politikere og kommunaldirektøren. To arrangementer 
som vi ser frem til igen i næste skoleår. 
  Den 1. juni var sidste skoledag for 9. kl., og de var med til at gøre dagen 
til en god og festlig oplevelse for alle. Der var klare aftaler, og de blev 
overholdt af alle. 
  Skolen er ved at have lærerfordelingen på plads for næste skoleår, og 
elevernes skemaer nærmer sig, så de kan blive delt ud, inden vi går på 
sommerferie. 
  Uge 26 er sidste uge inden sommerferien. Det er en brudt uge og fredag 
den 29.juni er sidste skoledag. Fra Herskindskolen vil vi gerne ønske alle 
en rigtig god sommerferie. 

Kim Sørensen, skoleleder  
Sidste skoledag og første skoledag 
   Fredag den 29.juni er dette skoleårs sidste dag, hvor alle skal ønske 
hinanden en god sommerferie. Alle elever møder kl.8.25 til kl.13.20 
  Der vil være fælles aktiviteter med hold på tværs af klasserne. Derefter er 
der oprydning og hygge i klasserne. Til sidst er der fælles samling ved 
højene, hvor der ønskes god sommerferie. 
   Tirsdag d.14.august er første skoledag efter sommerferien. Alle mødes 
mellem højene til fælles velkomst kl. 8.25. Skoledagen slutter kl.13.20.  
Har du tid/lyst til at hjælpe børnene i Herskind over vejen ? 
Der søges frivillige voksne, som kan stå vagt ved skolepatruljen ved Brug-
sen om morgenen fra næste skoleår. Der kan blive tale om ca.1 - 2 gange 
om ugen. Har du tid og lyst, så henvend dig endelig på skolens kontor for 
yderlig information.  

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Glidende overgang 
  Den 14. maj startede 22 glade og forventningsfulde børn i ”ny” 0. klasse 
på Herskindskolen (glidende overgang) – De er hver dag i Kometens loka-
ler. To personaler fra børnehaven Nordlyset er tilknyttet klassen frem til 
august, og sammen med personale fra SFO og lærerne i 0.klasse har de et 
tæt samarbejde.  
  Glidende overgang indebærer blandet andet, at børnene lærer, hvordan det 
er at gå i skole. Man skal række hånden op og vente på, at det bliver ens 
tur, man skal sidde stille og hører efter og kunne modtage fælles beskeder.  
  Glidende overgang er også med til, at børnene lærer skolen at kende. De 
kender de voksne og de andre elever, når de møder igen efter sommerferien 
og skal være ”rigtig” 0.klasses elever.  
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 Børnehaven Nordlyset 
 

Nyhedsbrev Juni 2012 
  Så nærmer vi os med hastige skridt sommerferie. Nogle holder lidt før 
andre, men for alle gælder, at vi rigtig gerne vil have hvert barn sender et 
postkort omkring deres oplevelser i sommerferien. Børnene bruger disse 
postkort meget i dagligdagen, til at fortælle ud fra, omkring netop deres 
sommerferie. Derudover vil vi på grupperne bruge dem på forskellig vis. 
  Arbejdsdag/Sommerfest: Nært forestående er vores årlige arbejdsdag  
og sommerfest. Der er blevet sat opslag op med arbejdsopgaver i Planeten, 
som man er meget velkommen til, at skrive sig på forud. Dagen er, som 
tidligere meldt ud, delt op med, at vi starter arbejdsdag kl.15, hvor alle 
børn og voksne går til hånde. Herefter vil der ca. kl.18 være tændt op i en 
stor fælles grill, hvor man kan få tilberedt sit medbragte kød. Så er det tid 
til aftensmad, fælles hygge og samvær. I tidsrummet kl.16 - 1730, vil der 
også være nogle voksne, der arrangerer nogle forskellige lege for alle, der 
har lyst til at deltage. Man er også velkommen til at kigge på. Vi glæder os 
alle til en hyggelig dag. 
  Børn og Personale: Vi modtager ingen nye børn i juni, men vil pr.1.juli 
byde velkommen til Marie og Søren, som begge skal gå i Stjernen. Derud-
over vil vi med udgangen af denne måned sige farvel til Lone (voksen), 
som pt. er i Lynet, og som har sidste dag d.29.juni. Med udgangen af juli 
siger vi også farvel til Jytte (voksen), som har været tilknyttet Stjernen. Vi 
ønsker jer begge alt mulig held og lykke i fremtiden og takker for det gode 
samarbejde med jer. Lisa og Michael er tilbage fra glidende overgang 1.aug. 
  Forældremøde: Vi har for nylig afholdt forældremøde, hvor der var et 
rigtig godt fremmøde og opbakning fra jer forældre. Det er rigtig dejligt at 
opleve det engagement, I lægger i forhold til jeres børns dagligdag. Tak for 
det! Hvis der er nogle af jer der ikke kunne deltage, der gerne vil have lidt 
information om mødets indhold, er det en god ide at spørge garderobena-
boen eller et personale. 
  Sommerferie: Vi vil i alle ugerne være i Nordlyset. I uge 29 og 30 vil der 
også være børn og voksne fra Kometen, da vi kører fælles pasning de uger. 
Hermed vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig dejlig som-
mer og ferie.    
   I juli kommer der ikke noget nyhedsbrev. 

På Nordlysets vegne  Laila 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Lis Weiling, bestyrelsesformand 

Generalforsamlingen den 29. marts 
   Siden sidst har der været generalforsamling i jeres brugs. Fremmødet 
kunne godt have været bedre, men sådan er det vel efterhånden til de fleste 
generalforsamlinger. Mogens Grejsen var dirigent.  
Bestyrelsens beretning kan læses her: 
Bestyrelsesmøder /Bestyrelsen  
  Ved sidste års generalforsamling var der som bekendt en kraftig udskift-
ning i bestyrelsen, og det kræver altid lidt til at finde rytmen, men nu går 
det. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i det forløbne år samt 1 heldagsmøde, 
hvor vi satte fokus på Brugsens fremtid – det kommer jeg tilbage til. 
  Året, der er gået, har stået i udgifternes tegn – den endelige færdiggørelse 
af ombygningen med hjemtagning af lån, som vi fik til en fornuftig rente. 
Vi måtte også lige pludselig have en ny ovn til bakeoff, dvs. det blev til 2, 
men de blev billigere end 1 magen til den, vi havde, og det har vist sig, at 
det fungerer rigtig godt med 2 ovne, og det giver flere muligheder. 
  En ny fryser måtte vi også investere i, da den gamle stod af. Vi har fået 
opsat en scanner, som kan mere end scanne priser på varer. Man kan også 
se sine bonuspoint, ligesom man kan se sine personlige tilbud. 
  Som noget nyt kunne man i november måned anvende sine bonuspoint 
som betaling, og det var der rigtig mange, som benyttede sig af. Vi håber, 
at det bliver gentaget i 2012, men COOP har ikke meldt noget ud endnu. 
  Der er opsat en hjertestarter i Brugsen, og den er betalt af Galten Spare-
kasses fond (Hobro Sparekasse). 
  Som noget nyt er der billige/nedsatte varer at få i butikken, når det er ved 
at være sidste salgsdag. Det er godt for både Brugsen og for kunderne, og 
bedre end, at de bare bliver smidt væk. Så er der jo slet ingen fortjeneste. 
  De nuværende åbningstider fra kl.7 til 20, som vi begyndte med pr.1.okt. 
2011, er kommet for at blive. Lukkeloven bliver som bekendt afskaffet pr. 
1.okt.2012, så må alle jo have åbent altid, så vi håber, at vi hermed er på 
forkant, men det er kun tiden, der vil vise det. På det økologiske område 
går det støt og roligt fremad. Sidste nye tiltag er på frosten, hvor vi satser 
kraftigt på Ânglemark produkter. Vi bruger en hel fryser til nye og 
spændende produkter her først i april måned 
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Herskind Brugsforening 
Deltagelse i andre møder 
  Tina og jeg har sammen med Michael deltaget i et formandsmøde i Møn-
sted for Dagli’Brugser. Det er både de er selvejende og de, der er ejet af 
COOP, som er med til disse møder. Her blev der bl. a. givet en status på 
Dagli’Brugsernes tilstand og bl.a. blev det oplyst, at man regner med, at 
nogle Dagli’Brugser vil blive lukket i de kommende år. 
  Laila har været på FDB´s Severin-seminar i foråret 2011 i Middelfart. 
Her kunne man deltage i et væld af inspirerende foredrag og workshops: 
f.eks. Fairtrade, Økologi for begyndere, Lukkeloven, Det lokale netværk, 
Klimadygtig madlavning, Samvirke, Fornyelse i bestyrelser - ja mange 
relevante kurser, som afspejler FDB's forankring som en medlemsorgani-
sation med holdninger til dagens udfordringer. Alle deltagere var impone-
ret over den fantasi og energi som Severin-seminariet var sat sammen med. 
Derudover har der været afholdt 1 efterårsmøde og 1 forårsmøde i FDBregi. 
Ruth og jeg deltog i efterårsmødet. Temaet var madpyramiden og klima. 
  Senere havde vi et arrangement i Brugsen, hvor der blev delt madopskrif-
ter ud, og vi fik fortalt, hvordan madpyramiden hænger sammen med at 
spare på klimaet  
  Laila deltog i forårsmødet, som var en opfølgning på efterårsmødet om at 
sætte handling bag ordene om at spise sundt med madpyramiden og spare 
på CO2. Bestyrelsen har udover at deltage i status og også været meget 
aktive i forbindelse med space ændring. Dvs. varerne skal stå på en 
bestemt måde.  
  Det er en aftale, som COOP har indgået med leverandører, som så giver 
et tilskud til hele koncernen. Det betyder meget for vores butik (ca. 50.000 
– 75.000 kr.), og hvis der kommer kontrol fra firmaerne, og det ikke er i 
orden, får butikken ikke andel i pengene. 
Arrangementer/Aktiviteter 
  Igennem året, der er gået, har vi haft forskellige aktiviteter, hvor det er 
bestyrelsen, der har stået for disse. Dog var det Michael, der stod for arran-
gementet med fodboldkort. 
Forårsfest Madpyramiden 
Julearrangement 20 års jubilæum i Dagli´Brugs-kæden 
Byttedag for fodboldkort Fastelavn  10% uger  
Kommende arrangementer/tiltag 
  Fredag d.13. april deltager vi i landsbydagen med en stand i hallen, hvor 
nogle bestyrelsesmedlemmer og Michael vil være til stede. Det er her vi vil 
trække lod om de 3 fl. vin, der er udloddet i konkurrencen om mailadresse. 
  Der vil også være overraskelser, så besøg endelig vores stand. 
Fredag den 27.april vil der være mad- og vinsmagning i Brugsen fra kl.20. 
Kom og smag spændende mad og vin, og det er ganske gratis. 
Torsdag den 10.maj har vi planlagt forårsfest. 



 

 18 

Herskind Brugsforening 
Ny service  
  Som en ny service tilbyder vi nu, at bestilte varer kan afhentes i Brugsen  
Det er valgfrit, om man vil ringe eller sende en mail på 02392@coop.dk. 
Bestillingen skal blot være i Brugsen inden klokken 10 mandag til fredag.  
Varerne står klar fra klokken 15, men hvis man gerne vil have dem før, 
skal det blot fortælles ved bestillingen.  
  Varerne vil være klar til indtastning ved kassen, og der betales altså først, 
når varerne bliver afhentet, og man kan jo også lige se, om det er de ønske-
de varer. Det er en gratis ydelse, der forhåbentlig kan spare nogen tid for 
vores kunder. Denne service gælder kun i hverdagene. 
  Alle medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til brugsen, har fået 
dette tilbud pr. mail. Desuden har alle husstande i Herskind og Skivholme 
fået tilbuddet leveret i postkassen. 
  Michael, Ruth og jeg tog et par timer en søndag formiddag i dejlig sol-
skin, og vi mødte en del mennesker, som syntes, det var et godt initiativ. 
Udlejningsejendommen 
  Vi står for at skulle udleje vores hus, da den nuværende lejer har opsagt 
sit lejemål pr 1.juni. I det forgangne år har vi fået hulmursisoleret, og i de 
foregående år fik jo nye vinduer i stueetagen og senere nyt køkken, så det 
er ved at blive helt godt. 
Budget 2012 
  På bestyrelsesmødet i november vedtog vi budgettet med en omsætnings-
stigning på 294.000 kr. i forhold til 2011. På nuværende tidspunkt har vi 
omsat for 2.354.000 kr. Det er 105.000 kr., vi er foran budgettet på omsæt-
ningsdelen. Vi forventer at komme ud med et overskud før skat og afskriv-
ninger på 6,31 % af vores omsætning, hvilket svarer til 250.000 kr. Efter 
de første 2 måneder af 2012 ligger vi lunt foran budget med 67.000 kr. i 
overskud før skat og afskrivninger. Efter skat og afskrivninger er vi 61.000 
kr. foran budget og 92.000 kr. foran 2011. 
Investeringsplaner 2012 – 2016 
 På vores bestyrelsesseminar i jan. lagde vi følgende planer for de næste år: 
2012: Elektronisk opslagstavle i butikken. I den forbindelse har vi invite-
ret repræsentanter fra de forskellige foreninger til møde den 18.april, hvor 
vi vil orientere om projektet. 
2013: Her vil vi gerne have elektroniske hyldeforkanter. Det vil spare 
rigtig meget tid for personalet. Det er ret dyrt (ca.500.000 kr.), men vi kan 
håbe på, at prisen falder, inden vi regner med at investere i det. 
Facaden skal males. 
2014: Striberne på parkeringspladsen skal males op, og vi skal have nye 
glaslåger på køl/frys. 
2015: Nye indkøbsvogne ønskes. De gamle kører ikke alle lige godt. 
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Herskind Brugsforening 
Økonomi 2011 
  Som det vil fremgå af næste pkt. på dagsorden er vi kommet ud af 2011 
med et underskud på 211.000 kr.. Det var ikke lige det, vi havde budget-
teret med, men sådan blev det. (det vil Michael redegøre for). 
De første måneder i 2012 er dog gået rigtig godt, og da vi ikke har de store 
investeringer i år, er vi fortrøstningsfulde for det nye år. 
Bestyrelsens beretning og årsrapporten med tilhørende regnskab blev god-
kendt af generalforsamlingen. Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse 
eller fra medlemmer. Ruth Bluhm, Laila Bach Sørensen og Lis Weiling 
blev genvalgt til bestyrelsen, og Mathias Sørensen blev suppleant. 

Sket efter generalforsamlingen: 
Vinsmagning  
Den 27.april var der vinsmagning i Brugsen. Et rigtig godt arrangement 
med dejlig vin og tapas. Tilslutningen var fin, og der kunne ikke være 
plads til mange flere. Der var gode tilbud på vin denne aften, så det er da 
planen, at vi laver et lignende arrangement til efteråret. 
Forårsfest 
  Den 10.maj var der traditionen tro forårsfest, og vejret artede sig nogen-
lunde. Det regnede i hvert fald ikke. Der var hoppeborg og som noget nyt 
kofodbold for børnene. Der var godt gang i de gratis pølser og øl/vand, og 
det amerikanske lotteri blev næsten udsolgt. Alt i alt en hyggelig aften.  
Udlejningsejendommen 
Vi har fået nye lejere af huset pr.1.august. Den nuværende lejer flytter pr. 
15.juni, så vi får derfor tid til at se, hvad der evt. skal laves. 
Økonomi lige nu 
   Det går rigtig godt i butikken. 
Butiksvareomsætningen i 1.kvartal var indeks 114 (124 i jan., 101 i febr. 
og 116 i marts), dvs. en stigning med 14 % på butiksvarer og 2 % på ben-
zin, og det betyder 350.000 kr. mere i kassen, så det går den rigtige vej. 
Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle 
Medlem: Laila Bach Sørensen,  Landsbyvænget 19D  8696 1919 
Medlem Børge Pedersen,  Lærkevænget 34  8695 4144  
Medlem: Villiam Riisgaard,  Voldbyvej 75 Sjelle 
Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 
Suppleant:: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 
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HERskind MUSikforening 
  Ved stiftende generalforsamling d.11.april  blev Herskind Musikforening 
en realitet. Initiativtagerne var meget begejstrede for det forholdsvis store 
fremmøde og ikke mindst for den inspirerende debat omkring tanker og 
ønsker vedrørende musikliv og musikskoleundervisning i Herskind. Ved 
aftenens dirigent Hans Gravsholt blev den mere formelle del af forsamlin-
gen vel overstået. Læs vedtægter og mere info om bestyrelsen, medlem-
skab etc. på www.hermus.dk.  
   Lørdag d.14.april var foreningen repræsenteret til en visionsdag for 
Skanderborg Kulturskole, og selv om Kulturskolen for nuværende ikke 
kan tilbyde musikundervisning i Herskind, var der masser af åbninger for 
et fremtidigt samarbejde omkring musiske aktiviteter her i den nordlige  
del af kommunen.  
   Søndag d.3.juni afholdt foreningen sit første offentlige arrangement; 
”Musikkens dag i Herskind”. Dagen var først og fremmest en ”føler” for 
grundlaget for musikundervisning i Herskind, og grundlaget viste sig at 
være endnu bedre end forventet. Omkring 30 børn og voksne deltog i de 
musikalske udfoldelser, hvor man kunne prøve sig selv af på en række ryt-
miske instrumenter under vejledning af Henrik Rasmussen (Sang/karaoke), 
Nanna Bech (Klaver), Mette Bøgh (bas), Torsten Matthiessen (Guitar) og 
Jesper Laursen (trommer). Dagen sluttede med en samlet orkestrering af 
”Blaffersangen” med Gasolin. Som prikken over i’et kom Tv2 Østjylland 
forbi og filmede et indslag, som de bragte søndag aften. Tak til alle med-
virkende som gjorde dagen til en succes, og ikke mindst til Herskindskolen 
for udlån af lokaler og instrumenter, samt til Herskind Brugs, der sponso-
rerede frugt og brød. 
  Foreningen arbejder stærkt på at få musikundervisningen op at stå, så 
vi kan begynde umiddelbart efter den nært forestående sommerferie. 
Mere information følger. Links til tv-indslag og billeder kan ses på 
foreningens hjemmeside! www.hermus.dk  

Jesper Laursen & Mette Rask Bro Bøgh 
Bestyrelsen: 
 

 

Formand:                    Jesper Laursen  tlf: 6075 9246 
Næstformand:             Mette Rask Bøgh 
Kasserer:                     Karina Abildgaard Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem:   Torsten Matthiessen 
Bestyrelsesmedlem:   Henrik Abildgaard Rasmussen 
Suppleant:                  Anni Kellerman 
Suppleant:                  Tina Heitmann 
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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.15.sept.2012 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.5.sept.2012 

 

Juni 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 10 13 Sporenes Dag. Sporet v.Herskind Herthas P-plads 11 

ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     

lø 16  Fodbold-weekend. FC-Langelinie Herskindhallen 31 
sø 17  Fodbold-weekend. FC-Langelinie Herskindhallen 31 

ma 18     
ti 19     
on 20  Generalforsamling. Dilettanterne  36 
to 21  Fællesmøde i Maries Have Hertha 9 
fr 22     

lø 23 1730 Sankthans i Herskind 
Sankthans i Skivholme 

Legepladsen 
Skivholme F-hus 

26 
37 

sø 24     

ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29 825 Sidste skoledag før ferien Herskindskolen 13 

lø 30     
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Juli 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1     

ma 2     
ti 3     
on 4     
to 5     
fr 6     

lø 7     
sø 8     

ma 9     
ti 10     
on 11     
to 12 1930 

18 
Start på HB-runners 
Grill-aften 

Herskindhallen 
Skivholme F-hus 

31 
37 

fr 13     

lø 14 13 DN-sommertur Alling vest 12 
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     
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August 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2     
fr 3     

lø 4     
sø 5     

ma 6     
ti 7     
on 8     
to 9     
fr 10     

lø 11 13 DN-naturtur m.historisk islæt Skivholme skov 11 
sø 12     

ma 13     
ti 14 825 Første skoledag efter ferien Herskindskolen 13 
on 15     
to 16 18 Grill-aften Skivholme F-hus 37 
fr 17  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 

lø 18  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 
sø 19  Sommerfest Herskind Boldklub Herskindhallen 29 

ma 20     
ti 21  

19 
Generalforsamling. Spejderne 
Start ved junior og tropspejdere 

Huset. Trekanten 
Trekanten 

38 
38 

on 22     
to 23     
fr 24     

lø 25     
sø 26     

ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30     
fr 31  Fredagscafé Herskind F-hus 33 
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September 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

lø 1 14 Lørdagscafé Hertha 39 
sø 2     

ma 3     
ti 4 19 Start på korsang Sognegården 34 
on 5 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen 3 
to 6     
fr 7     

lø 8     
sø 9     

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13  Arbejdsdag Skivholme F-hus 37 
fr 14     

lø 15 13 Svampetur. Start Dørup hestestald Dørup skov 12 
sø 16     

ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     

lø 22 13 Svampetur. Start v.Kollens Mølle Kolskoven 12 
sø 23     
ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28  Quindeaften Herskind F-hus 32 
lø 29     
sø 30     
Lørdag d.6.okt. kl.19 Høstfest i Skivholme F-hus side 37 

- do  -       kl.14    Lørdagscafé i Hertha  side 39 

- do  -        kl.10 Legepladsdag. Fuglevænget  side 26 
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-  

Herskind     
        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

Status på kæmpevindmøllerne mellem Hørslev og Herskind 
  Sammen med Hans Gravsholt og Skjold fra Hertha har vi sammen med 
folk fra Hørslev og Skovby deltaget i en lang række møder, hvor vi har 
arbejdet sammen om at forhindre opstillingen af 2 kæmpevindmøller lige 
på den anden side af Lyngbygård Å.  
  Jane Thomsen fra borgerforeningen har assisteret med at indsamle under-
skrifter mod møllerne, idet vi forventede at kunne påvirke byrådet i Aarhus 
til ikke at iværksætte en VVM undersøgelse, fordi vi er ret sikre på, at den 
vil resultere i, at der vil blive givet tilladelse til møllerne. 
  Sagen er nemlig den, at hvis en VVM-undersøgelse iværksættes, skal den 
betales af mølleopstilleren, som også udvælger det firma, som skal foretage 
undersøgelsen! Vi har svært ved at tro på, at en sådan undersøgelse vil fal-
de ud til fordel for natur og naboer! - selv om vi har gjort, hvad vi kan for 
at få alle relevante forhold belyst.  
  Det overordnede problem er også, at Aarhus Kommune gerne vil markeds-
føre sig som Danmarks vindmøllehovedsstad, og det vil nok ikke klæde 
kommunen, hvis den ikke selv vil have møller stående i sin egen kommune, 
og når man så har fundet et område, som berører et relativt begrænset antal 
borgere i Aarhus Kommune, ja så er det hårde odds vi er oppe imod. (Med-
lemmer til byrådet i Aarhus vælges jo ikke af os!) 
  Men vi har ikke opgivet håbet og har søgt foretræde for Teknisk udvalg i 
Aarhus Kommune. Vi har fuld gang i at få arrangeret overrækkelsen af de 
mere end 700 underskrifter, som vi indtil nu har indsamlet mod møllerne. 
Vi søger at få kontakt til de enkelte byrådsmedlemmer for at forklare dem, 
at det ikke er forbudt at melde tilbage, at man i kommunen ikke har mulig-
hed for at finde hensigtsmæssige placeringsmuligheder. Vi er ikke imod 
opstilling af vindmøller, men disse havvindmøller, som er rene industrian-
læg, bør ikke placeres i nærheden af beboelser. De hører hjemme på havet.  
  Danmark er i front på området udvikling af vindenergi, og det bør vi alle 
støtte op om, men det er både dumt og forfejlet, at man fokuserer på, hvor 
man kan opnå tilskud til opstillingen af møller, frem for at se på, hvor møl-
lerne mest hensigtsmæssigt kan opstilles, nemlig der, hvor det blæser! Og 
sådanne steder har vi da rigeligt af her i Danmark!  
  Som der er nu, får foreningen mod opstilling af kæmpevindmøller hver 
dag nye medlemmer. Men i stedet for at vi bruger kræfterne på at proteste-
re mod placeringer, bør man samarbejde om at finde de steder i Danmark, 
hvor de mest optimale forhold for opstilling af rentable møller findes, og 
få dem sat op der.        Mogens Grejsen 
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Herskind Borgerforening 

Siden sidst i Herskind Borgerforening 
Legepladsdag 
  Årets første legepladsdag lørdag den 14.april var vel besøgt, og der blev 
på sædvanlig vis arbejdet igennem med haveredskaberne, og legepladsen 
blev gjort forårsklar samt venteskuret malet indvendigt. Der blev sluttet af 
med god mad og kage fra Landsbydagen. Som sædvanligt et rigtig godt 
arrangement, hvor børnene hygger sig på legepladsen, mens den bliver 
gjort klar til sommeren. Vi håber på samme gode fremmøde til efterårets 
legepladsdag lørdag den 6.oktober. Se også foto på bagsiden. 

 
 
Sankthans aften 
Traditionen tro skal vi også i år have bål på legepladsen v/Fuglevænget 
Sankthansaften lørdag d.23.juni 2012. Alle er velkomne til at deltage i 
festen, som begynder kl.1730 med gratis fællesspisning for medlemmer af 
Herskind Borgerforening. Hertil sælger vi kolde drikkevarer til fornuftige 
priser, og efterfølgende kaffe og lidt til den søde tand. Bålet tændes 
omkring kl.20. Er man ikke medlem af Herskind Borgerforening, men 
ønsker at deltage i fællesspisningen er prisen 125 kr.  
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Herskind Borgerforening 
  Bemærk: Da vi ikke har borde og stole til alle, opfordrer vi til, at man  
selv medbringer dette samt service til eget brug – på forhånd tak. Vi glæ-
der os til en hyggelig aften! Tilmelding til spisning er nødvendig og  
skal ske senest den 15.juni til Jane Thomsen. Mail: thjane@sol.dk.  
Kontingent 
  Har man glemt at betale kontingent, kan det stadig nås ved indbetaling 
inden den 15.juni på: Reg.nr. 9436 Kontonr. 4361500275 eller ved  
kontant indbetaling til kasserer Jane Thomsen, Fuglevænget 26.  
Kontingent er 250 kr. for resten af året – 175 kr. for pensionister. 
Legepladsen-hærværk  
  Der har som bekendt været en del hærværk igennem længere tid på lege-
pladsen og det tilhørende venteskur. Vi kan dog konstatere, at de unge er 
begyndt at sige fra overfor denne negative tendens, og det er naturligvis 
meget positivt. Legepladsen og arealet omkring er for alle og må bruges – 
men ikke misbruges!  
Herskind Borgerforenings bestyrelse: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21. Tlf. 8695 4345  grejsen@gefiber.dk 
Kasserer: Jane Thomsen, Vibevænget 26.      Tlf. 2175 5770  thjane@sol.dk 
Næstform.: Bastian Egenskov, Vibevænget 30, Tlf.3511 5361 bastian_engenskov@yahoo.dk 
Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37, Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 
Best.medl. Anita Haurum, Fuglevænget 58,   Tlf. 86954171 kjeldoganita@gefiberpost.dk 
Suppleanter:  
1. suppl.: Svend Andreasen, Vibevænget 10. Tlf. 8695 4368  svendoglillian@yahoo.dk  
2. suppl.: Steen Teglbjærg, Fuglevænget 9.    Tlf. 8754 6000  rikkeogsteen@gefiber.dk 
Scrapbog+revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8.Tlf.8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 

Lone Øster Brøgger 

Flagning på legepladsen 
  Da Mogens har rigeligt andet at se til, har jeg påtaget mig opgaven med 
at flage på legepladsen på Fuglevænget. 
  Indtil videre har jeg flaget på de officielle og traditionelle flagdage. 
Derudover må man gerne tage kontakt til mig, hvis man ønsker flaget hejst 
i anledning af f.eks. en rund fødselsdag. 
  I forbindelse med dødsfald og begravelse/bisættelse flager jeg også gerne 
på halv. Dog vil jeg gerne i den forbindelse have henvendelsen fra pårøren-
de - i respekt for dem, som gerne vil have flagning frabedt. 
  Skulle man være i tvivl om anledningen til, at der flages, vil der så vidt 
muligt hænge en lille plastlomme på flagstagen med information herom. 

Jakob Houg Jakobsen, Fuglevænget 36. 
mail: jakob.jakobsen@gefiber.dk  tlf. 2231 0191, arb. 4190 8374 
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Nyt fra HB-sporten 
Bestyrelsen: Adresse Telefon 
Formand:  Kim Jakobsen            Lærkevænget 3, Herskind,  4060 3591 
Næstformand:   Michael Buch        Præstbrovej 6, Herskind 6179 5848 
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: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 
Udv.medlem: Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind  4063 5568 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Søren Nedergaard  Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold:  
Kampfordeler: Steen Hansen          Lærkevænget 16, Herskind 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen   Langelinie 69, Herskind 8695 4150 
Petanque: Per Rohde  Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen, Langelinie 69, Herskind 8695 4150 
Kantinen/Klublokalet        Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 
  Så er det sommer i Herskind. Alle vores sommer aktiviteter er i fuld gang - 
petanque, løb og fodbold, men mere om det senere. I bestyrelsen er vi star-
tet hårdt ud med masser af nye ideer og arbejdsopgaver. Mange af de bolde, 
der er blevet spillet op på møderne, er blevet grebet, og flere er kastet i mål. 
Et af projekterne har været at få etableret en trappe op til hallen, så vi alle 
slipper for at gå på den til tider smattede og glatte opkørsel. Resultatet, 
synes vi selv, er blevet ganske nydeligt. 
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Herskind Boldklub 
  Maja og Casper har været i gang med at få et overblik over, hvilke nye 
redskaber gymnastikafdelingen har brug for. Det har resulteret i investe-
ringer i nye ting til den kommende sæson. 
  Vores baner er kommet kærligt under behandling af Michael, og vi må 
sige, at de tager sig godt ud. Selv modstandere og dommere roser dem. 
Den 14.maj holdt vi i HB et fælles trænermøde, hvor vi drøftede de mulig-
heder, der er for at få gang i en masse Herskind-borgere, som ikke er inter-
esseret i de sportsgrene, vi udbyder i dag. Vi aftalte, at hver afdeling skulle 
kigge på muligheder for nyheder – så vi må se, om der ikke kommer nogle 
spændende ting til efterårs-/vintersæsonen. Har du et ønske eller en god 
ide, hører vi gerne fra dig. 
  Planlægningen af årets sommerfest er allerede gået i gang, og der er man-
ge spændende aktiviteter på programmet. Uden at løfte sløret alt for meget 
kan nævnes børneunderholdning for før-skolebørn og skolebørn fredag, og 
mange sportslige aktiviteter, tombola, voksenfest med show m.m. lørdag. 
  Vi håber selvfølgelig på, at der er mange, der vil møde op og deltage i 
festlighederne i weekenden d.17.-19.august. 
  Festudvalget håber på, at der er frivillige, som gerne vil give et nap med. 
Vi tager imod al hjælp lige fra 30 minutter til alle dagene. Vi vil lave et 
arbejdsskema over de opgaver, som ligger, samt hvor mange minutter vi 
godt kunne bruge noget hjælp. Sidder du allerede nu og siger, her vil jeg 
gerne give et nap med, så hold dig ikke tilbage – mail til kilo@sport.dk 
eller  ring 40 60 35 91 til Kim Jakobsen. 
  Til sidst vil jeg sige god læsning om, hvad der sker lige nu i Herskind 
Boldklubs afdelinger samt fra hele bestyrelsen ønske alle en god sommer. 

På bestyrelsen vegne Kim Jakobsen 

Gymnastik 
  Så er indendørs sæsonen slut for denne gang – og dermed har gymnastik-
afdelingen sommerpause. Afslutningen foregik i år udelukkende i eget regi 
– vi havde en dejlig gymnastikeftermiddag den 25.3., hvor alle hold viste 
smagsprøver på, hvad der er foregået i vinterens løb. Et talstærkt publikum 
gjorde eftermiddagen ekstra festlig, og dagen blev afsluttet med snak, frugt 
og kage og fri leg i hallen. Ny sæson er under planlægning og vil blive 
offentliggjort i god tid inden sæsonstart i september. 
  Med håbet om, at det lykkes at opretholde og måske udvide gymnastik-
afdelingen i kommende sæson, ønsker jeg jer alle en rigtig god sommer.  
Tak for god opbakning – idéer og input er altid velkomne! 

Inge Houg Jakobsen, Mobil  2066 4150  
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Herskind Boldklub 

Status fra oldboys. 
    Det går rigtig fint med kampene, efter vi er kommet med i DGI regi. I 
skrivende stund fører vi række D, hvilket må siges at være ganske tilfreds-
stillende. Vi troede, at vi var i ”oprykningsfare” til kreds C, men det viser 
sig, at de andre kredse ikke har op- og nedrykning før til efteråret, så vi 
skal følge deres plan. Vi satser derfor på at være med i toppen, hvor det er 
sjovt, også i efteråret. 
  Ud over kampene, som i øvrigt spilles onsdage kl.19, er der også træning 
mandage kl.19. Her er tilslutningen knapt så prangende, med der er dog en 
god fast stamme af spillere i alle aldersklasser, som hygger sig. 
  Hygge er en vigtig del af oldboys ”karrieren” i Herskind Boldklub, så vi 
har haft Champions League Finale arrangement. Af og til griller vi efter 
træning/kamp, og så er der snart Sjelle open, som er enormt hyggeligt. 
  Vi er inde i en spændende periode i oldboys, hvor vi siger velkommen til 
en del nye ”unge” spillere, det er godt for kontinuiteten i afdelingen, samti-
dig med at mange fra den gamle garde stadig hænger på.   
  Pt balancerer det med antal spillere og 1 stk. 11 mands hold, men hvis 
situationen ændrer sig, må vi se, hvordan vi bedst tilgodeser alles behov, 
som dækker de sportslige, sociale og aldersmæssige udfordringer. 
  Tak for en super halvsæson. Lad os give den en skalle til efteråret og til 
den opfølgende sommertræning, som foregår hver mandag kl.19. 

Med sportslig hilsen Klaus, holdleder Oldboys 
”Mulle på flyveren” 

  Så er forårssæsonen skudt i fuld gang! Herskind Dream Team lagde ud 
som lyn og torden med 4 sejre i lige så mange kampe og med en suveræn 
målscore på 19-4. Coach Søren Simonsen fandt sin Serie 4-trøje frem og 
champagnen blev lagt på køl. Men men men… Så tog Mikkel ”Mulle” 
Høyer flyveturen til USA og 3 ugers ferie, og samtidig tog Herskind Bold-
klub elevatoren en lille tur nedad i tabellen. 1 sølle point i de efterfølgende 
3 kampe var alt, vi magtede at få skrabet sammen. At dommerne så dømte, 
som var de netop skyllet ind fra Serie Dum, er en helt anden historie… Til 
trods for den nuværende modgang tror vi selvfølgelig stadig på oprykning. 
  Der resterer 3 kampe, som kort og godt skal give 9 point, for at drømmen 
om Serie 4 stadig kan realiseres. – På træningssiden er det uundgåeligt at 
nævne, at der til hver eneste træning tropper min. 20 spillere op, hvilket 
giver trænerduoen, mht. holdudtagelse, et luksusproblem, som sjældent før 
er oplevet i Herskind Boldklub. 

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

HB Runners 
  Så er løbesæsonen endelig kommet i gang. De luntende koner er så småt 
begyndt at finde løbeskoene frem, så vejene og landskabet i og omkring  
Herskind endnu en gang bliver smukkere. Vi vil igen i år træne os op til at 
løbe nogle kvindeløb. 
Til dem som er i tvivl om, hvornår vi løber, er tiderne her: 
Fra uge 24 er tiderne som følger: 
Tirsdage kl. 1930 fra hallen og søndage kl. 9 fra hallen. Håber vi ses… 

På vegne af HB Runners Ulla Hansen 

 
Et par situationer fra sommerfesten i 2011 
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Herskind Forsamlingshus 

 
NY udlejer fra 1. april 2012: 

Merete Taastrup. Tlf.: 2073 4909. Ladingvej 2, Herskind: 
Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 

 Siden sidst:  
  Herskind Forsamlingshus har i såvel april samt maj måned været med i 
lokalenergis konkurrence om at vinde 10.000 kr. til et projekt, som skulle 
være en dør fra skænkestuen til haven, da bestyrelsen havde planer om at 
etablere en gårdhave til brugerne i forsamlingshuset. Desværre lykkedes 
det ikke at få stemmer nok til det, da det er det projekt, som får flest stem-
mer, der vinder 10.000 kr. Derfor er planerne skrinlagt indtil videre. 
  Skanderborg Kommunes landdistriktspulje, havde givet tilsagn om en 
underskudsgaranti på 25.000 kr. til etablering af gårdhave. Bestyrelsen  
slår indtil videre koldt vand i blodet, da økonomien ikke tillader de store 
”udskejelser” p.g.a. banklån i 2011 til nyt tag. 
Quindeaften: Fredag d. 28.sept. – Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Forslag til ”udstillere” modtages med tak til én fra bestyrelsen. 
Affaldshåntering: I forrige nr. af Herskindsigt kunne bestyrelsen fortælle, 
at brugerne af forsamlingshuset i lighed med andre husstande i Skanderborg 
Kommune skulle sortere affald. Nu ser det imidlertid sådan ud, at alt affald 
kommes i samme container som hidtil – så længe det varer.      Bestyrelsen 
Bestyrelsen: 
Formand:  Anna Margrethe Kristensen, Vibevænget 8 Herskind  Tlf: 86954180 
mail: annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk                   
Næstformand: Rie Stoustrup, Langelinie 56, Herskind    Tlf: 23441799 
Kasserer: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind    Tlf: 86954183 
Sekretær og udlejningsansvarlig: Merete Taastrup, Ladingvej 2 Herskind 
Hjemmeside ansvarlig: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 24850753 
Bente Rasmussen, Lærkevænget 24, Herskind     Tlf: 86954121 
Rikke Eltved. Langelinie 66, Herskind    Tlf: 51891693 
1.suppleant: Sussi Bager, Fuglevænget 24 Herskind   Tlf: 86954620 
2.suppleant: Tonni Hansen, Lærkevænget 12 Herskind    Tlf: 86954086 
Revisorer: Peder Christensen, Vibevænget 67 Herskind   Tlf: 86954057 
              og Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Herskind   Tlf: 86954155 
Revisorsuppleant: Anne Kaae, Ladingvej 4, Herskind  
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd    

 

 
Siden sidst har der været afholdt to meget fine 
korkoncerter i Skivholme og i Sjelle kirker. Det 
var ren vellyd!  Der var plads til flere på bænkene, 
og når vi prøver på at finde ud af grunden til det, 
når vi frem til, at det nok skyldes forårets komme, 
hvor det bliver lysere om aftenen, og haverne 
begynder at kalde. Har vi ret i det? 
 

 Det er rigtig dejligt at se mange, og det må siges at være tilfældet to andre 
gange. 2. pinsedag mødte der ca. 80 op til friluftsgudstjeneste i vores fine 
præstegårdshave. Grundtvigs pinsesalme "I al sin glans nu stråler solen" 
kunne ikke illustreres bedre i det skønne, varme vejr og med den smukke 
udsigt over markerne mod øst. 
 
  Søndag den 3. juni gik sogneturen til Hvidsten Kro, som igen er blevet 
meget kendt efter filmen om hvidstengruppen. Vores to busser holdt ved 
kroen kl.13 sammen med en bus helt fra Hjørring! Koldt var det, når solen 
forsvandt, og vi samledes i Spentrup Kirke, hvor vi fik fortalt lidt om Steen 
Steensen Blicher og derefter hele historien  om våbennedkastningerne un-
der 2.verdenskrig. Det blev efterhånden også koldt i kirken; men vi ville 
ikke gå glip af noget - det blev fortalt så blændende godt. På vejen tilbage 
til kroen, hvor kaffe, kringle og lagkage ventede, gjorde vi holdt ved ned-
kastningsstedet. Det var fredet område; men det havde buske og træer vist 
ikke fattet, så de havde indtaget området og måtte ikke fjernes - lidt ærger-
ligt. Tak til Kirsten Agen for endnu en veltilrettelagt tur. 
 

  I år bliver der to 7.- klasser på Herskindskolen og dermed mange til 
konfirmandforberedelse. Der bliver indskrivning før sommerferien. 
 

   Når den forhåbentlig dejlige sommer går på hæld, tager vi fat igen.  
Tirsdag den 4.september kalder vores organist, Thomas Christiansen, på 
alle sangglade, for nu starter koret igen. Det er gratis at deltage, og det er 
dejligt at synge i kor - det kan man altså ikke gøre alene derhjemme. Mød 
op i Sognegården kl.19-2115 og hør nærmere. Der er indlagt en kaffepause. 
Der vil også stå noget på vores hjemmeside, og der kommer annonce i 
Galten Folkeblad. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
  Det mest spændende bliver, at der nu snart er gået 4 år, siden det nuvæ-
rende menighedsråd tiltrådte, og der skal derfor være valg i november i år. 
  Folkekirken bliver i disse år meget ofte omtalt i fjernsyn og i aviser - og 
ikke altid for det gode. 
Hvad laver et menighedsråd??? 
  Det handler i høj grad om kultur, og vi har en ufattelig stor kulturarv i 
vore gamle kirker. Det er meget dyrt at vedligeholde dem. Ved hver kirke 
er der tilknyttet en kirkeværge, som på bedste vis lever op til sit navn i 
samarbejde med graver, håndværkere og provsti. Det er meget interessant 
at være med rundt i kirkerne til syn. Det er utroligt, at vore forfædre har 
kunnet magte at bygge de vældige stenhuse for ca.800 år siden. Det var til 
Guds ære, og så var det ikke godt nok med en lerklinet hytte. De fandt et 
smukt sted, og hvor må de have slidt med sten og andre tunge materialer. 
 

  Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirkerne - præsten 
undtaget. Det koster alt sammen penge, og de kommer fra kirkeskatten, 
som da kun er på 0,86 % -  og tænk så på, at så er f.eks. et bryllup i kirken 
betalt med varme, lys, klokkeringning, sang og musik, præstens gode tale 
og Guds velsignelse. Der er vist mere end fuld valuta for pengene det år!!! 
  Det er blot nogle af opgaverne. Der bliver indkaldt til møder i de enkelte 
sogne efter sommerferien, hvor disse og andre ting kan drøftes. Hold øje 
med annonceringen, med næste kirkeblad og med hjemmesiden:  

             Eva Bach     

 

Krostuen på Hvidsten Kro 
 

I Spentrup Kirke 
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Herskind Dilettantforening 

 
Herskind Dilettanterne… 

… siger TAK TAK og JA TAK. 
Tak til alle jer der kom til vores forestillinger. 
Tak til forsamlingshuset for samarbejdet. 

Tak til alle på og bagved scenen. 
Tak til alle der støttede med et passivt medlemskab. 

Og ja tak – vi tager en sæson mere. 
Vi har ikke endeligt evalueret, ved endnu ikke, om der er noget, 
der skal ændres på, og vi har endnu ikke fastsat næste sæsons 

spilledato.  
Men dette sker på vores generalforsamling d.20 juni.   

Vi hører meget gerne ris og ros, hvis der er nogen, der har 
noget på hjertet. Ring endelig til Trine – 2762 8694. 

 
Ellers ønskes alle en rigtig dejlig, varm, solrig, afslappende, 

hyggelig, uovertruffen, fantastisk sommer.  
På foreningens vegne. 

Trine Frengler 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Afholdte arrangementer: 
Arbejdsdag. Begrænset fremmøde, men vi fik tingene gjort. 
Kommende arrangementer: 
Lørdag den 23.juni - Sankthansaften. 
  Kom og vær med om bålet og nyd det hyggelige samvær. Der bliver som  
altid sunget og holdt tale. Mon ikke også der er snobrød til de, som ønsker 
det. 
Torsdag den 12.juli – Grill-aften. 
  Kom med dit gode humør og mad klar til grillen. Vi sørger for, at grillen 
er klar til kl.18. 
Torsdag den 16.august – Grill-aften. 
  Grillen er rygende varm kl.18. 
Torsdag den 13.september - Arbejdsdag. 
  Kom og hjælp bestyrelsen med at vedligeholde af forsamlingshusets 
arealer m.v. Det betyder meget, at du giver en hånd:) 
Lørdag den 6.oktober kl. 19 - Høstfest. 
  Årets fest, ganske enkelt. 
Søndag den 4.november kl.1830 - Andespil 
  Vi slår dørene op for andespil med masser af gode præmier. 
Søndag den 2.december kl.14 - Travetur 
  En dejlig travetur i det fri med efterfølgende kaffe/the i forsamlingshuset. 
HUSK du kan booke forsamlingshuset på www.skivholme.net 
Bestyrelsen: 
Formand, Asbjørn Winther, Skivholmevej 80,  tlf. 4080 5793 
Kasserer, Anette Højberg Nielsen, Ladingvej 29 
Udlejning, Søren Stein  Høstvej 6,              8694 4947 / 4020 5158 
Nina Andersen  Terpvej 2,  tlf. 8695 4366 
Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B  tlf. 8695 4491 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069 

 
Allan Bank Hasager 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra ulvene 

   I ulveflokken har vi siden jul arbejdet med "Gartnermærket". Ulvene 
har sået græskar-, tomat- og solsikkefrø og fulgt planterne fra frø til spire 
og til plante. Vi har plantet træer og holder rent omkring dem samt lært 
forskellige blomster og træer at kende. 
  I Kristihimmelfartsferien var vi sammen med bæverne på "sommerlejr" 
til Trevældcentret ved Vinderup. Det var en lejr sammen med andre spej-
dere fra andre grupper. Vi havde en dejlig tur - selvom vejret ikke var så 
godt hele tiden. Fredag morgen vågnede vi med frost på teltdugen! Temaet 
for lejren var "Western Town, så vi var cowboys i det vilde vesten. I løbet 
af lejren besøgte vi sheriffen, cowboyen pelsjægeren og stationsforstande-
ren, og vi lavede forskellige opgaver - fx var vi på jagt/udkig efter forskel-
lige dyr, vi sejlede i kano på Stupperup Sø, vi lavede et gevær og støbte en 
sherifstjerne af tin. Vi var på guldgraver-natløb, hvor vi til sidst kunne 
veksle det fundne guld til en (spiselig) guldbar. 
  Lørdag den 2. juni var vi - sammen med rigtig mange andre bævere og 
ulve - til distriksturnering på Moselund ved Hinnerup. Vores ulvebande 
vandt desværre ikke nogen præmier, men vi fik lavet en masse sjove 
opgaver. Vi ses efter sommerferien tirsdag den 21. august. 

Mange ulvehyl fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 

Nyt fra Gruppen 
  Kalenderen siger, at vi har sommer, og trods de kølige temperaturer gror 
Trekantens græs. Heldigvis kan vi sende Ole Kallehauge en stor tak, fordi 
han kommer forbi og slår græsset. 
  Også en stor tak til grupperådet for rengøring af hytte og malearbejde. 
Hytten og flagstangen blev flotte. Tak for et flot stykke frivilligt arbejde. 
  Nu er der en god lang pause før næste store opgave for grupperådet.  
Det er julemarkedet, og det er først den 25.november. 
Husk at sætte kryds i kalenderen d.21.aug. Da afholdes generalforsamling, 
sommerlejrfest og oprykning imellem enhederne. En altid festlig aften, 
hvor vi starter spejderarbejdet op efter en forhåbentlig god sommer. 

God sommer til alle.  Nels Jørgen 

Juniorspejdere og Tropsspejdere 
  Nu er der kun 7 uger til spejdernes lejr i Holstebro. Vi bliver omkring 
35.000 på lejren og de 17 er fra Herskind. Det bliver stort!! 
  Distriktsturneringen er lige løbet af stablen med 3 tropsspejdere og 4 juni-
orspejdere. Et superspejderdøgn hvor vi dystede mod 15 andre patruljer. 
Husk vi starter efter sommerferien d.21.aug. og mødes tirsdag fra 19 til 2030 

God spejderferie til alle juniorer og tropsspejdere.  Nels Jørgen 



 

 39 

Hertha Levefællesskab 
Arrangementkalender. Alle udefra kan deltage 

    Lørdags Café. Der er lørdagscafé den 1.sept., 6.okt. og 3.nov. 2012.  
Juni, juli og august: Sommerferie. Det er fra kl.14 til 1630. 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 

Erfaringer med god inklusion - en workshop i Hertha 
  Den 10. og 11. maj i år var det en initiativgruppe fra Hertha, som havde 
inviteret 32 personer fra hele landet til en workshop for at drøfte, hvad 
forudsætningerne er for den gode inklusion.  
  Det var hensigten at bringe ’praktikere’ fra forskellige steder og frivillig-
organisationer sammen med ’teoretikere’ som forskere, embedsmænd og 
politikere. Ideen var at synliggøre de vilkår, der skal være tilstede for at 
god inklusion kan opnås. 
  Den første dag var der oplæg fra 6 af deltagerne. Kommunaldirektør 
Lisbeth Binderup fra Skanderborg fortalte om kommunernes nye rolle som 
partner til borgerne i ansvars-fællesskaber; Rasmus Villig fra Roskilde Uni-
versitet efterspurgte, hvordan den enkelte på konstruktiv vis kan komme 
frem med sin kritik af urimelige forhold; Arne Nygaard fortalte om, hvor-
dan Grundfoss i Bjerringbro gennem mere end 40 år har haft 3% udvik-
lingshæmmede i deres arbejdsstyrke. Der var også indlæg fra social- og 
arbejdsmarkedsdir. Knud Aarup fra Randers Kommune, Mette Deding fra 
Det nationale forskningscenter for velfærd og Niels Aagård,Socialstyrelsen. 
  Nogle af de konklusioner, man nåede frem til på andendagen, var, at et 
social projekt igangsat af ildsjæle og støttet af det offentlige må have en 
ide og tage udgangspunkt i en problemstilling, som mange kan samles om. 
Der skal være åbenhed omkring økonomi og beslutninger og så skal grup-
pen kunne skabe og udvise tillid.  
  Der findes mange eksempler på at sociale opgaver fint kan løses af priva-
te aktører, som fx Råd&Dåd og Skovsgård Hotel i Nordjylland, Bygholm 
Søcamping ved Horsens, Radio Glad og mange flere. Der blev også talt 
om de såkaldte ”social-økonomiske virksomheder”, hvor det ofte er borge-
re med psykiske problemer, som under lidt tilpassede vilkår får mulighed 
for at bidrage arbejdsmæssigt til fællesskabet. Selv om der er mange gode 
eksempler på god inklusion, så er der næsten ingen dokumentation for, 
hvordan det virker og hvorfor det virker, så én af opgaverne er, at doku-
mentere hvad der virker: Får vi det for pengene, som vi havde regnet med? 
Der var stor interesse fra deltagerne til at bevare kontakten og efterfølgen-
de medvirke til en opsamling af konklusionerne i form af en bogudgivelse. 
Det vil der blive arbejdet videre på i Hertha.     

Pva af arrangør-gruppen, Ole Uggerby 
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Hertha Levefællesskab 
Åbne værksteder: Smag Hertha 

Lørdag d.9.juni var der i lighed med de to foregående år indbudt til åbne værkste-
der i Hertha. Trods det kølige og let fugtige sommervejr var der 250 besøgende, 
og stemningen fejlede ikke noget. Omsætning i mad og café var på ca.10.000 kr. 
Såvel de udviklingshæmmede som frivillige Hertha-boere og medarbejdere del-
tog med iver i det praktiske arrangement og med informationer, hjælp og vejled-
ning over for de besøgende. 
  Der var smagsprøver på nymalket mælk, fodring af Herthas tre grise, besøg i 
Herthas biodynamiske gartneri, kagebagning i bageriet, smagning af mad som 
den, børnene i børnehaven Nordlyset dagligt nyder godt af – og fra Herthas gode 
køkken var der et rigt udbud af mad og drikke til at styrke og varme.  
  Heldigvis kunne en del af arrangementet foregå i teltet ved fælleshuset og i 
caféen, hvor der tilmed var livlig sang til klaverakkompagnement. Man kunne gå 
en god tur til Lyngbygård Å eller bare opleve Hertha, og mange benyttede sig af 
muligheden for en tur  i hestevogn rundt i Hertha – takket være Ole Kallehauge, 
Sjelle. Og to heldige besøgende kunne drage hjem med en righoldig gevinst af 
sunde varer som præmie i en konkurrence med aktuelle spørgsmål om Hertha. 

  
  De 25, der dagligt arbejder i Herthas beskyttede værksteder, kan vælge mellem 
pasning af malkekøer, tapning og pakning af mælk i Danmarks mindste mejeri, 
bagning af brød i et fuldt moderne bageri, madlavning i Herskind Børnehave til 
80 personer hver dag, sidde roligt og væve de smukkeste tæpper eller deltage i 
den daglige madlavning til bofællesskabets beboere – alt sammen medvirkende til 
et alsidigt, virkelighedsnært, inkluderende miljø for udviklingshæmmede, som 
viser, at også de kan bidrage til samfundet på en positiv og medlevende måde.  
  Hertha er blevet en magnet for mange aktiviteter. Sidste år fik Hertha Skander-
borg Kommunes Fyrtårnspris, og efter en nylig afholdt Workshop med deltagelse 
fra hele landet omkring temaet: ”Hvad er god inklusionspraksis?” blev der givet 
100.000 kr. fra Helsefonden til at skrive en bog omkring dette tema. 
  Drivkraften i Hertha er et ønske om at vise verden, at mennesker, der har brug 
for livslang omsorg, kan udløse en positiv synergi og skabe aktiviteter og 
værdier, der kan komme mange mennesker til gode. 

Per Clauson-Kaas / Ole Wadsholt 
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Hertha Levefællesskab 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvilken dato får Herskindskolens elever sommerferie? 
  2. Hvor åbnes et nyt spor i Herskind? 
  3. Hvem har skrevet lederen i dette nummer? 
  4. Hvilken dato er der Quindeaften i Herskind F-hus? 
  5. Hvilken forening siger TAK TAK til ALLE? 
  6. Hvilken dato er der Landsbydag i 2013? 
  7. Hvad sker der i Skivholme F-hus d. 12/7? 
  8. Hvilken dato holder spejderne generalforsamling? 
  9. Kan alle deltage i lørdagscafé på Hertha? 
10. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 3511 5566? 
11. Kan alle Herskindsigt læsere deltage i Hovedbrud? 
12. Har landsbyrådet lavet en profilering af formål og virke? 
13. Hvor ofte holder Maries Have møder? 
14. Hvem har lavet indlæg fra motorvejsudvalget? 
15. Hvilket dato bugnede det med mad i Nordlyset? 
16. På hvilken hjemmeside kan man læse om landsbysamvirket ? 
17. DN laver forskellige ture. Hvad hedder turen d.11.aug.? 
18. Hvem søger hjælpere om morgenen, som skal stå v/brugsen? 
19. Hvem har planer om en elektronisk opslagstavle? 
20. Har Herskind fået en ny musikforening? 
21. Hvor afholder Herskind Borgerf. Sankthans? 
22. Hvilken aktivitet hos HB holder sommerpause?  
23. Fredagscafé i august i Herskind F-hus, men hvilken dato? 
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 4.sept. 2012.  
Indsendt af: 
 

    

 

  



 

 43 

  
 

 
 

  

  

  

 

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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Dilettant d.24.marts 

 
 

Seniorbolig-møde d.24.april 

  
Legepladsdag. Herskind d.14.april 

 
 

Nåle m. underskrifter mod vindmøller 

 
Spisning. Landsbydag d.13.april 

 
De jydske Helte. Landsbydag 

 


