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Valgmøde trak mange
til Herskindhallen Læs side 6

“Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det
 var heller ikke så let at få politikerne frem med direkte svar.
 Især for de ‘gamle politikere’ var det ofte en forudindspillet
 plade, som blev kørt af.”  
     Per Dalsgaard, medarrangør

Foto: Hans Gravsholt
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Leder
Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Jakob Houg Jakobsen.

Når vejret alligvel ikke er bedre, 
så kan man jo lige så godt blive 
indendøre og give sig i kast med at 

redigere Herskindsigt.
  Denne gang er det nemlig mig, der for 
første gang sidder med den store opgave, 
som det har vist sig at være. For pyha, det 
tager da noget tid, inden det hele er stykket 
sammen og klar til trykkeriet.
  Ynkeligt, tænker du sikkert om min trang 
til medlidenhed og klap på skulderen. Men  
så læs lige lidt videre, for det er slet ikke 
det, jeg er ude efter.
  Når jeg nævner den tid, det tager, så er 
det fordi, jeg studsede over noget, da jeg 
skulle redigere forsiden til denne udgave. 

Her står nemlig, at vi kører på 38. årgang, 
og at bladet, som du sidder og læser i, har 
nummer 146. I sig selv er det jo ikke noget 
særligt, for jeg holder da selv dagblade, 
som er udkommet i flere hundrede år. 
  Men det, som slog mig, var, at i dette 
blads levetid har der stort set kun været én 
redaktør, nemlig Hans Gravsholt. Og når 
jeg skriver redaktør, mener jeg også både 
skribent, fotograf, opsætter, omdeler samt 
sikker meget andet, jeg ikke er klar over.
  Forventes det samme så af mig? Det 
håber jeg så sandelig ikke. Jeg tør slet ikke 
regne på antallet af timer, Hans har brugt 
på bladet gennem alle de år.
  Umiddelbart vil jeg absolut også fraråde 
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Hans at regne efter. Hvis vi antager, at tid 
er penge, så må det være vi andres tur til at 
give en omgang.

Men hvad så nu?
Hvis du sidder og er bange for, om alting 
ved Herskindsigt vil ændre sig nu, hvor jeg 
har taget over fra Hans, så slå endelig koldt 
vand i blodet.
  Indholdet vil stort set forblive, som du 
kender det. Formen bliver bare en anden. 
Det opdagede du sikkert allerede, da du så 
forsiden, og siderne, som du læser just nu, 
er heller ikke undsluppet forandringens 
lidet nostalgiske metoder.
  Men jeg vil forsikre dig om, at jeg gør det 

i den allerbedste mening. Det kan jeg sige 
fordi, at jeg selv synes godt om resultatet.
  Jeg har tilstræbt at gøre Herskindsigt 
mindre teksttungt - uden dog at fjerne no-
get af teksten. Opdelingen i spalter, synes 
jeg, gør bladet lettere at læse.
  Trykte blade og aviser er efterhånden ved 
at være et særsyn i en tid, hvor alt udgives 
digitalt. Og den mulighed skal du da heller 
ikke snydes for som læser af Herskindsigt. 
  På herskind-skivholme.dk kan du nem-
lig finde denne og tidligere udgaver i en 
tabletvenlig version.
  Hvad synes du om ændringerne? Kom-
mentarer modtages gerne, positive som 
negative. Men kun positive.
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“Jeg tør slet ikke regne på antallet 
af timer, Hans har brugt på bladet 

gennem alle de år”
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Landsbydagen 2015
Dette års Landsbydag forløb rigtig godt 
ifølge mange gode tilbagemeldinger.
  Vi takker for den store tilslutning og især 
for alt den frivillige arbejdskraft. Uden 
dem kan vi ikke afholde Landsbydag. Vi 
kan dog bruge flere frivillige næste år.
  Der var nogle, der spurgte, hvorfor man 
skulle betale for kaffen og kager, og ikke 
mindst syntes de, at vi havde sat prisen for 
højt.
  Det er samme pris hvert år, og de penge, 
vi får ind for salget, går til leje af borde, 
stole, porcelæn m.m., og det løber lige 
rundt. Evt. overskud for salg af mad går til 
prof. underholdning samt tilskud til lydan-
læg, til diskotek, og hvor børn også kunne 
blive sminket. 

Hvis der er underskud til prof. underhold-
ning, kan vi søge underskudsdækning hos 
Skanderborg Kommune, men det er ikke 
givet, at de dækker det.
  Hvis der er overskud, bruges pengene 
til andet arrangement for Herskind og 
Skivholmes borgere.
  Der er ingen, der får løn af os, alt er frivil-
ligt arbejde. Nogle tager sågar en feriedag 
for at hjælpe. 
  Hvis du har tid og lyst til en indsats, må 
du meget gerne melde dig. Du har måske 
også nye idéer, som kan bruges på Lands-
bydagen. Kontakt da Landsbyrådet.

SKAL vi have en Landsbydag til næste år?   
Ja da, og datoen er fastlagt til 8. april 2016, 
så sæt X i kalenderen allerede i dag. 

”På sporet af fremtiden”
I år havde Skanderborg 4 store plakater 

Landsbyrådet
Af: Lone Mørch
lmorch@gefiber.dk, tlf. 2341 7962

Inge Lorenzen byder velkommen til Landsbydagen 2015. Foto: Hans Gravsholt.
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hængt op på væggen i hallen. Den første 
og anden viste, hvordan området så ud i 
gamle dage, den næste plakat hvordan det 
ser ud nu, og den sidste hvordan, vi ønsker, 
at det skal se ud i fremtiden. 
Her kunne alle sætte deres ønsker op. 
Der kom ønsker om: 
Seniorfællesskab, bedre trafikale forhold 
for hele Langelinie i Herskind for fodgæn-
gere og cyklister, by portal i Herskind og 
Skivholme, ”spor i landskabet” mellem 
Herskind og Skivholme skov, cykelsti fra 
Herskind til Skovby, bedre offentlig trafik 
til Skanderborg for unge og gamle, og nej 
til motorvejen i Skivholme samt vandland/
sommerland Østjylland.
  Endnu en gang 1000 tak for indsatsen på 
Landsbydagen 2015 til alle.

Landbydagen bød i år også på modeshow, hvor 
der blev vist genbrugstøj frem. Her er det Birgit 
og Tonny Hansen på catwalken. 
Foto: Hans Gravsholt.
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Valgmøde i hallen

Af: Per Dalsgaard
per.a.dalsgaard@gmail.com, tlf. 8695 4468

Den 7. maj afholdt Landsbyrådet et stort 
valgmøde i Herskindhallen med deltagelse 
af alle partier, som er  opstillingsberet-
tigede til Folketinget. Hovedemnet var 
vores demokrati, og om det bliver forvaltet 
tilfredsstillende af politikerne.
  Det var et tidligt valgmøde, da der endnu 
ikke var udskrevet valg, men vi havde i 
planlægningsfasen en tro på, at det ville 
det blive inden sommerferien.
  For et Folketingsvalgmøde var der pænt 
stort fremmøde på ca. 140 personer til at 
høre de 9 panel-deltageres meninger om 
temaet og andre sager herunder naturligvis 
motorvejen og linjeføringen af Rute 26.
  Paneldeltagerne var udover miljøminister 
Mette Brosbøl (S), MF Kim Andersen (V) 
og MF Hans Kristian Skibby (DF) fra de 
store partier bl. a. også et nyt ansigt, 

nemlig Niko Grünfeld fra Alternativet.
  Niko vandt for øvrigt stort en afsluttende 
afstemning om aftenens bedste præstation. 
Også pressen var tilstede og TV2 OJ sendte 
direkte fra mødet.
  Der var stor spørgelyst og ikke alle 
spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke 
så let at få politikerne frem med direkte 
svar. Især for de “gamle” politikere var det 
ofte en forud indspillet plade, som blev 
kørt af. Det var måske derfor, Niko Grün-
feld høstede stor sympati, fordi han både 
kunne lytte og svare direkte.
  Politikerne opfordrede os til løbende at 
holde kontakt til vores lokale folketings-
kandidater. Den opfordring gives hermed 
videre til alle.
  Tak til alle som deltog i mødet og gjorde 
det til en rigtig god aften. Og stor tak til 
Decoplant for den fine udsmykning. 

Motorvejsgruppen

Af: Per Dalsgaard
per.a.dalsgaard@gmail.com, tlf. 8695 4468

Motorvejsgruppen under Landsbyrå-
det blev retableret efter Landsbyrådets 
årsmøde. Udover at være arrangør af 
valgmødet  den 7/5 har vi holdt møde i 
den gamle “storgruppe”. Storgruppen har 
deltagelse af beboere langs hele “vores” 
delstrækning af Rute 26, bl. a. fra Borum, 
Sabro, Lading og Voldby og altså også 
udenfor Landsbyrådets naturlige område 
(Skivholme Sogn).  Vi finder det vigtigt at 
have så bred tilslutning til vores sag som 

overhovedet muligt.
  Vi har også kontakt til og arbejder sam-
men med Egholmgruppen og andre grup-
per i Aalborg, som ligeledes er utilfredse 
med transportforliget. Her er tilknyttet en 
jurist fra Aalborg Universitet, som mener, 
at vi har en god EU-sag. Spændende.
  Der har været udsendt pressemeddelelser 
og læserbreve, som også er blevet bragt.
   Alle som har en mening opfordres til at 
gøre det samme.
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Plakaten med Landsbyrådets opfordring til borgerne om at møde op til valgmøde 
i Herskindhallen.
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Cykelsti udvalget i Skivholme

Af: Lone Mørch
lmorch@gefiber.dk, tlf. 2341 7962

Cykelsti udvalget har rykket teknisk udvalg 
for, hvornår de påtænker at begynde ar-
bejdet på cykelstien mellem Skivholme og 
Herskindskolen.
  Cykelstien blev bevilget i juni 2014, og nu, 
et år efter, er arbejdet endnu ikke begyndt.
  Teknisk afdeling skulle først have alle 
lodsejeres underskrifter. Det var svært at få 
fra den sidste lodsejer, som ikke var særlig 
samarbejdsvillig. I april 2015 lykkedes det, 
og nu skal Vej og Trafik først til at projek-
tere stien, hvilket vi troede, de havde gjort 
sideløbende. Derfor kan der først komme 
licitation efter sommerferien, så engang 
i efteråret 2015 skulle der være en lille 
chance for, at der kommer gravemaskiner 
til byen. 

Hermus
Foreningen rører stadig i gryderne, om 
end blusset er skruet lidt ned. Der foregår 
for tiden undervisning i privat regi rundt 
omkring i lokalområdet og har du ønsker 
eller idéer hører vi meget gerne fra dig. 

Hermus Allstars
Vi er en flok musikelskende voksne der 
mødes og spiler musik vi kan li´. Har du et 
instrument der skal støves af, er du meget 
velkommen. 

Åben scene
”Spørgsmålet er ikke, om du har talent 
men hvordan” (citat Claus Buhl), og den 
14. august får du mulighed for at afprøve 
det foran et publikum, når Hermus afhol-
der ”Åben Scene” i forbindelse med HB´s 
sportsfest 2015. Alt er velkomment – the 
sky is the limit! Tilmeld dig på 
herskindmusikforening@gmail.com.  

	  

Hermus Allstars underholder i Herskindhallen til Landsbydag 2015.



  9  2015

Af: Jesper Laursen
herskindmusikforening@gmail.com

Der var både sang og latinamerikanske ryt-
mer over Herskind fredag den 17. april, da 
67 børn og 16 voksne dannede en musi-
kalsk gå-bus fra Brugsens parkerings-
plads op til Landsbydag i hallen.  
  Udover en festlig start på Landsbydagen, 
var gå-bussen et forskud på glæden ved 
den kommende lysregulerede 
fodgængerovergang over Langelinie.  
Lysreguleringen, der efter planen er klar 

til brug senest til skolestarten efter som-
merferien, skal etableres ved hellen foran 
Brugsen. 
  Signalet lyser grønt for bilerne indtil en 
fodgænger trykker på knappen. Hermed 
er der taget et stort skridt i retningen af 
at sikre Herskindbørnenes skolevej, og 
således kan forældrekørsel afløses af 
selvbefordrende skolebørn. 
  Se tegningen på næste side.

Nu kommer lysreguleringen!

Gå-bussen, som den tog sig ud på vej fra Dagli’Brugsen Herskind mod hallen til Landsbydag.
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Plantegning over det kommende lysregulerede fodgængerfelt på Langelinie.

Foråret i Herskind Folkekøkken har 
budt på lidt af hvert - Besøg fra TV2 
Østjylland med focus på “De frivillige”, 
bespisning af flere hundrede sultne 
medborgere til landsbydagen og sidst, 
men absolut ikke mindst, kan vi byde 
velkommen til 3 nye familier.

Grundlovsdag spiser vi på legepladsen i 
Herskind - I solskin...Derefter holder vi 
sommerferie, og mødes igen 5. septem-
ber - God sommer til Jer alle -

Herskind Folkekøkken
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Nyt fra Galten Bibliotek

Af: Brita Rodam

Husk: Onsdag formiddag-åbent for 
småbørn. Alle småbørn er velkomne hver 
onsdag formiddag i tidsrummet fra kl. 9 til 
kl. 11. 
  Bibliotekets åbningstider er de sædvan-
lige, dvs. mandag-torsdag kl.13-19, fredag 
kl.10-16 og lørdag kl.10-13. 1.maj-31.
aug. er der lukket om lørdagen. Også den 
ubetjente åbningstid fra mandag til torsdag 
inkl. fra kl.11 til 13.
  Nu er det muligt at låse sig selv ind 
søndag-torsdag kl.8-22 og fredag-lørdag 
kl.8-19. Hent en folder om det på bibli-
oteket og/eller spørg personalet.

Bliv Bogen-kommer låner: 
Har du ikke mulighed for at besøge bib-
lioteket i Galten, kan du tilmeldes vores 
Bogen-kommer ordning. Du får 
en pose bøger eller andre materialer (lyd-
bøger, film etc.) bragt til døren én gang om 
måneden.
  I den første pose materialer, du modtager, 
ligger en seddel med de datoer, hvor du 
får besøg af Hans (vores bud). Ordningen 
er gratis, og du kan altid henvende dig på 
8794 2890 eller brita.rodam@skanderborg.
dk
  PS: Der er p.t. én bruger fra området nord 
for Lyngbygård Å. men mange fra andre 
områder i den tidl. Galten Kommune. 

Nye tider på Galten Bibliotek 

Den betjente åbningstid er ikke foran-
dret....
MEN
  Nu kan du lukke dig selv ind på bib-
lioteket i Galten allerede fra kl.8 Det 
betyder, at du kan lukke dig ind på dit 
bibliotek ved hjælp af dit låner-
kort og en kode. Det er den samme 
kode, man bruger, når man låner ved 
maskinerne. Koden er et 4–cifret tal 
efter eget valg..
  Mange dagplejere har et særligt låner-
kort, et gråt kort. Mange af disse kort 
vil ikke være med kode og cpr.-nr. Men 
det kan der rådes bod på.
Kom ind på biblioteket og få opdateret 
dit lånerkort, og du vil også kunne 
lukke dig selv ind. Når bibliotekets 
lukker for betjening, kan du yderligere 
opholde dig der til kl.22.
  Vi håber, at mange vil benytte sig at 
denne nye mulighed og være med til at 
passe godt på vores dejlige bibliotek.   
  Vel mødt på biblioteket.

Anne Sofie Flintholm             
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Landbysamvirket

Af: Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk, tlf. 8695 4155

Af referater fra Landsbysamvirkets møder 
fremgår det, at emnet Gentænk Landsbyen 
har været drøftet. Se også s.15 i dec.2014-
udgaven. Der har været et arrangement 
d.14.-18.april i Ridehuset i Aarhus og 
d.1.nov. er der Landsbytræf i Selde, Nord-
salling.
  Forskellige projekter, Skanderborg 
Kommune deltager i, blev præsenteret i 
Ridehuset og vakte pæn interesse.  Bl.a. 
en cykelrute gennem 7 kommuner, hvor 
cyklisterne præsenteres for kultursteder, 
oplevelser, infor¬ma¬tion og meget mere. 
Tanken er at hjælpe de cyklende med at 
etablere en forståelse for områderne på 
landbyernes præmisser.
  Der skal til efteråret arbejdes med en 
nyformuleret kulturpolitik i kommu-nen. 
Landsbysamvirket vil blive inddraget i 
dette arbejde.
  Det fremgår endvidere, at der bliver 12 
deltagende huse i årets udgave af Liv i 
forsamlingshusene. Der har været et møde 
om spillesteder på landet. Det holdes et 
møde senere for at tage initiativ til et ar-
rangement i 2017.
  I seneste referat står der: Projektet Maries 
Have, som arbejder med etablering af et 
seniorfællesskab ved Herskind, har orien-
teret om en positiv udvikling, idet der er 
etableret kontakt med en boligforening. In-
itiativets gennemførelse vil have en positiv 
effekt for landsbyerne, idet store velegnede 
familieboliger vil kunne overtages af 
børnefamilier. Projektet kan inspirere 

andre landsbyer til lignende initiativer.
  Se i øvrigt Landsbysamvirkets hjemme-
side www.landsbysamvirket.dk. Her er det 
muligt at se referater fra Landsbysamvir-
kets møder og general-forsamlinger, og 
der er billeder fra bl.a. alle de ture, der har 
været afholdt i kommunen. Der er også 
vedtægter for Landsbysamvirket og regler 
for uddeling af midler fra Landdistrikt-
spuljen. På hjemmesiden er der også oplys-
ninger om Klimapolitik, Trafiksserhed og 
om Mikrovirksomheder.
Bestyrelsens arbejdsdeling er uændret efter 
generalforsamlingen:

  Lars Andersen (Formand), Tåning.
  Tlf. 8662 9636 / 3062 9636 
  lars.andersen@kws.com

  Egil Jørgensen (Næstformand), Hårby.

  Arne Nørskov (Kasserer), Hylke.

  Orla Jegstrup (Webmaster), Jeksen.

  Knud Erik E. Jensen (Sekretær), Hørning.

  Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ry.

  Leif Ifversen Olesen, Voerladegård.

  Revisor: Hans Gravsholt, Herskind.
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Sporene i Lyngbygård Ådal

Når dette blad bliver omdelt, har der været 
to nattergaleture på sporet syd for Her-
skind. Desuden har der været en natter-
galetur ved fugletårnet ved Tåstrup Sø syd 
for Stjær. Turene er arrangeret i samar-
bejde med DN´s Skanderborg Afd. og på 
Stjær-turen var der 25 deltagere.

Søndag d.14.juni. Sporenes Dag 2015 
på Sporet v. Herskind. Start kl.13. Slut 
ca.kl.17. Mødested: P-plads v.Hertha, 
Landsbyvænget 14. Turledere og info: 
Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans 
Gravsholt. Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@
gefiberpost.dk. Tilmelding ikke nødvendig, 
og turen er gratis..
Der vil på P-pladsen være en udstilling 
om Hertha, Mergelgraven fra 1930-erne, 
genopretningen af Lyngbygård Å, etabler-
ing af flere søer i ådalen, fugletårn og bro 
fra Engvej ned til åen og om sporene i 
Lyngby¬gård Ådal. Der vil ca.kl.14 være en 
ca.2-timers guidet tur på sporet. Se oplys-
ninger og foto fra tidligere ture på www.
spor.dk. 

Foto fra nattergaleturen til Tåstrup Sø.

Lørdag d.30.maj var der en aften-fu-
gletur på sporet v.Herskind. Der var 10 
deltagere.   
  Det var ret køligt og fuglene var derfor 
ikke så aktive. Lørdag d.6.juni var der 
en morgen-fugletur på Sporet ved Her-
skind. Start:kl.4. Slut kl.630. Ved redak-
tionens slutning var turen ikke afholdt.
  Mødested ved begge ture var: P-plads 
v.Hertha, Landsbyvænget 14.
  Der blev på begge ture orienteret 
om flora og fauna og om ændringer 
ved sporene, og nattergalen sang for 
deltagerne. Vandtæt fodtøj var anbe-
falet. Turen er gratis. Yderligere info 
og turledere var: Per Clauson-Kaas, 
Hertha og Hans Gravsholt, tlf. 8695 
4155. Tilmelding var ikke nødvendig. 
Der kunne efter morgenturen købes 
morgenkaffe og brød i Hertha.
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Skanderborg Afdeling

Lørdag d.20.juni er der en tur til ”Bæver-
land” i Klosterheden NV for Holstebro. Fra 
internettet er der hentet følgende:
Tur til ”Bæverland” - åbent arrangement
  Årets tur går til Klosterhede Plantage, 
hvor det første forsøg med målbevidst 
”rewilding” i Danmark kan opleves. For 
16 år siden blev 18 bævere sat ud i det fri. 
På turen vil en naturvejleder fortælle om 
teorien bag rewilding, hvor tidligere ud-
ryd¬dede dyr genudsættes. Vi vil få svar 
på, hvordan det så er gået med bæverne, 
om de trives, yngler og spreder sig. Bævere 
er nataktive, så vi får dem næppe at se, 
men de mange spor af dyrenes aktivitet i 
landskabet er tydelige. Husk passende tøj 

og fodtøj til en gåtur. Inden hjemkørsel vil 
vi aflægge naturområdet Kilen lidt vest for 
Struer et besøg. Husk medbragt mad og 
drikke. Pris 125 kr. (kontant, i bussen) 
  Der arbejdes på at finde et ”kaffe-og-
kage-sted” (egenbetaling) på hjem¬vejen. 
De angivne tider er omtrentlige, nærmere 
oplysning ved tilmelding. 
Tidspunkt: Lørdag den 20. juni. Kl. 8 - 18. 
Mødested: Opsamling – Skanderborg St. 
og Ry St. 
Turleder: Otto Andersen, tlf. 6150 1380, 
karot.andersen@gmail.com  
Tilmeldingsfrist: Senest den 13.6.2015 
kl.2355 (til turleder) 
Arrangører: DN Skanderborg. 

Affaldsindsamling
Som i de tidligere år deltog vi i Herskind 
i DN´s affaldsindsamling d.19.april. Der 
var en halv snes deltagere og mængden af 
indsamlet affald var kun ca.60 kg. Det må 
dog konstateres som et gode, men især 
langs Langelinie var der en del. Grundet 
dårlig tilslutning var der ikke indsamling 
andre steder i kommunen, men dagen før 
var der arrangeret indsamling nogle steder 
sammen med cityforeningerne.

Af: Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk, tlf. 8695 4155

Foto: Hans Gravsholt.
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Af: Kim Sørensen
kim.soerensen@skanderborg.dk
tlf. 8794 3251

Fredag d. 29. maj var 9. klasses sidste 
skoledag. Nu er de i gang med afgangs-
prøverne, og vi krydser fingre. For første 
gang skulle 9. klasse op i skriftlig tysk, og 
dette klarede klassen rigtig godt sammen 
med skolens nye tysklærer.

Ny 0. klasse
Så er vores nye børnehaveklasse startet. 
Det gjorde de mandag den 18. maj. Da jeg 
forleden sagde børnehaveklasse, var der 
en pige fra klassen der rettede mig: ”Det 
hedder ny nulte.”  Jeg smilede, og fremover 
må jeg prøve at huske det. Vi havde et godt 
møde med klassens forældre i maj, hvor vi 
fik grinet og snakket sammen, så det bliver 
rigtig godt.

Tilfredshedsundersøgelse i Nordlyset 
Undersøgelsens resultat foreligger nu, 
og efter personalet i Nordlyset har lavet 
forskellige initiativer, bliver der et foræl-
dremøde for alle børnehavens forældre 
mandag den 22. juni, hvor vi sammen skal 
drøfte muligheder.

Synlig læring
Onsdag den 20. maj mødte godt 50 
nysgerrige forældre op til infomødet om 

synlig læring. Her præsenterede ledelsen 
og lærere eksempler på det kommunale 
projekt, samt hvordan det virker i praksis. 
Der var en stor spørgelyst, og alle følte, de 
havde fået noget nyt med sig derfra.
Projektet er et flerårigt tiltag på alle skoler 
i Skanderborg kommune, hvor elevernes 
mål for læring og den gode respons er i 
centrum. Projektet udspringer af John Hat-
ties forskning kaldet Visible Learning.

Nyansat institutionsleder
Herskind Skole og Børnehus har ansat Ole 
Drøgemüller i stedet for Gitte som leder 
af børnehave, SFO og Klub. Ole kommer 
fra Gyvelhøjskolen, hvor han har været 
SFO-og Klubleder. Han har stor erfaring 
fra flere år både på Gyvelhøjskolen og Høj-
boskolen. Derudover har Ole også erfaring 
fra to perioder i byrådet. Han starter den 1. 
august, og vi ser frem til samarbejdet.

  Nordlyset og Kometen

  Arbejdsdag/Grillfest 
  Den 12. juni er det igen tid til den årlige
  arbejdsdag og sommerfest. Der er igen en  
  række opgaver, som forældre og perso
  nale hjælper hinanden med. Efter arbej-
  det er der grillhygge som sædvanligt. Det   
  plejer at være en god dag, så vi håber bare   
  på godt vejr.
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Projekt på tværs 
I den seneste tid har børnene i Nord-
lyset hver onsdag arbejdet i grupper på 
tværs. Det betyder, at børnene blandes 
på tværs af de tre stuer og laver nogle 
anderledes aktiviteter, og derigennem 
kan de skabe endnu bedre relationer 
på tværs af stuer og aldersgrupper. I 
grupperne på tværs kan der også sættes 
fokus på det aktuelle læreplanstema, 
som i øjeblikket er ”Natur og natur-
fænomener.”

Glidende overgang
18. maj flyttede 23 børn og 3 voksne fra
Planeten ind i SFO’en for at forberede 
de største børn på skolestarten efter 
sommerferien. Storbørnsgruppen, som 
bliver den nye 0. klasse, er ivrige for 
at komme i gang med at ”gå i skole”, 
og  børnene og de voksne i gruppen 
fungerer rigtig godt sammen. I Nord-
lyset  etableres der ikke umiddelbart 
en ny storbørnsgruppe efter sommer-
ferien, så Stjernen og Lynet fortsætter 
uforandret. Der vil i stedet blive gjort 
en ekstra indsats for at lave aktiviteter 
med de største børn indtil årsskiftet, 

hvorefter det er planen, at der skal ska-
bes en ny storbørnsgruppe i Planeten.

Ny leder i Nordlyset, SFO og Klub
D. 24. april måtte vi desværre sige 
farvel til Gitte som leder af Nordlyset, 
og stillingen som institutionsleder for 
de tre afdelinger blev slået op. Den 1. 
august kan vi alle sige velkommen til 
Ole Drøgemüller i stillingen som ny 
institutionsleder. Ole kommer fra en 
stilling som SFO-leder på Gyvelhøjsko-
len, og vi glæder os til at lære Ole at 
kende.

Forældremøde 22. juni
Mandag d. 22. juni fra kl. 19:00 til 
21:00 indkalder Nordlyset til foræl-
dremøde. På forældremødet vil der 
være fokus på resultatet af tilfredshed-
sundersøgelsen, der blev foretaget 
i foråret. Inden forældremødet vil 
ledelsen sende resultatet af under-
søgelsen til Nordlysets forældre, og 
ledelsen vil på forældremødet sammen 
med både forældre og personale skabe 
en konstruktiv dialog om hverdagen og 
fremtiden i Nordlyset.

Nyt fra børnehaven Nordlyset

Af: Lars Dahl
mail@larsd.dk, tlf. 6179 9914
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Herskind Borgerforening
inviterer alle i Herskind til 

Sankt Hans Aften

Tirsdag den 23. juni 2015
på legepladsen, Fuglevænget 40-44

Grillen er tændt, 
og vi har maden 
klar kl. 18:30

Gratis spisning for 
medlemmer af Herskind 
Borgerforening
Husk at tage service og bestik med

Pris for ikke medlem kr. 125,-

(Medlemskab for hele husstand-
en koster kun kr. 250,-)

Vi tænder bålet kl. 20:00
Medbring selv pinde til sno-
brød, så laver vi dejen

Tilmelding senest fredag den 19. juni kl. 20:00 til:

Maja Hampen Jakobsen
Tlf. 2181 2599

maja.jakobsen@gefiber.dk
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Af: Jakob Houg Jakobsen
jakob.jakobsen@gefiber.dk, tlf. 2231 0191

Vejrudsigten lover lunere temperaturer, 
som jeg sidder og skriver dette. Det er også 
på tide, for det har da ladet vente på sig.
  På trods af det, så gror græsset lystigt på 
vores legeplads, og i år er det Preben, som 
troligt okser rundt på plænetraktoren.
  Vi havde i foråret endnu en velbesøgt 
arbejdsdag på legepladsen, og der blev igen 
gået til den af alle, børn som voksne. Vi 
mangler stadig at få opsat vores redskabs-
skur, som ligger på lager. Det håber vi at nå 
inden sankthansaften. Har du et par timer 
i overskud til at hjælpe os, er du mere end 
velkommen.
  Bestyrelsen i Herskind Forsamlingshus 
har taget initiativ til at invitere alle fore-
ningerne i Herskind til et møde, hvor vi 
skal diskutere, hvordan vi kan løfte i flok, 
altså samarbejde om flere og større aktivi-
teter. Det bakker vi selvfølgelig op om, og 
vi forventer os meget af dette. Det skulle 
også gerne kunne åbne op for, at der kom-
mer andre på banen end Tordenskjolds 
sædvanlige soldater.
  Da vi - igen i år - fik besøg af biler på 
legepladsen, reagerede vi ved at sætte en 
bom op, så man ikke kan køre ind på plad-
sen. Vi kan konstatere, at det har virket, og 
i det hele taget har vi endnu ikke været pla-
get af den sædvanlige larm med hærværk 
og svineri til følge.
  Om det viser sig at være en tendens el-
ler blot en positiv effekt af det knapt så 
gode vejr, kan vi af gode grunde ikke vide 
endnu.  

Mens vi venter på en 
varm sommer...
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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 Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  
   Næste nummer af Herskindsigt udkommer ca.12.sept.2015
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.26.aug.2015.

Juni 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 13 
sø 14 13 Sporenes Dag. Sporet v. Herskind Hertha 13 
ma 15  
ti 16 Seniorforening. Tur til Aarhus 

havn 
Se marts-udg. 
s. 14

on 17 
to 18 
fr 19 
lø 20   8 
sø 21  
ma 22 19 Forældremøde i børnehaven Nordlyset 15 
ti 23 1830

18 
Sankthansaften. Borgerforeningen 
Sankthansaften 

Fuglevænget 
Skivholme F-hus 

17 
28 

on 24 19 Kirkestafét Skivholme Kirke 33 
to 25 
fr 26 
lø 27 
sø 28 19 Aftengudstjeneste Skjørring Kirke 33 
ma 29  
ti 30 
 

Tur til Bæverland, Klosterheden        DN-Skanderborg      14
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Juli 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1  
to 2 
fr 3 
lø 4 Sommerlejr. Trop- og seniorspejderne Hinnerup 32 
sø 5         Sommerlejren slutter 11.juli 

ma 6 
ti 7 
on 8 
to 9 
fr 10 
lø 11 
sø 12 
ma 13 
ti 14 
on 15 
to 16 
fr 17 
lø 18 
sø 19 
ma 20  
ti 21 
on 22 
to 23 
fr 24 
lø 25 
sø 26 
ma 27 
ti 28 
on 29 
to 30 
fr 31 
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August 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1 
sø 2 
ma 3 
ti 4 
on 5 
to 6 
fr 7 
lø 8 
sø 9 
ma 10 
ti 11 
on 12 
to 13 Seniorf.Tur t.Søndervig. Sandskulpt. Se marts-udg. s. 14 
fr 14 HB Sommerfest 25 
lø 15 HB Sommerfest 25 
sø 16 
ma 17 
ti 18 
on 19 Sommerlejrfest & generalforsaml. Trekanten 32 
to 20 
fr 21 
lø 22  
sø 23 14 Friluftsgudstjeneste i Skivholme Præstegårdshaven 33 
ma 24 
ti 25 
on 26 
to 27 
fr 28 
lø 29 
sø 30 
ma 31 
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September 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1 
on 2 
to 3 
fr 4 
lø 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 10 
sø 6 
ma 7 
ti 8 
on 9 
to 10 
fr 11 
lø 12 
sø 13 
ma 14  
ti 15 19 Start på sangkor Sognegården 33 
on 16  
to 17  
fr 18  
lø 19 
sø 20 
ma 21 
ti 22 
on 23 
to 24 
fr 25 
lø 26 10 Bagagerumsmarked Herskind F-hus 31 
sø 27  
ma 28 
ti 29 
on 30 
Lørdag d.3.okt. Høstfest Skivh.F-hus        29  
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Nyt fra 
HB-Sporten

  Bestyrelsen 

Adresse   Telefon
  Formand:    Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 4060 3591
  Næstformand:  Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind 4063 5568 
  Kasserer:    Ulla Hansen   Hedevej 26, Herskind 2825 1791
  Udv.medlem:   Birgitte Nielsen  Udsigten 2, Sjelle 2235 2008
  Udv.medlem:    Casper Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284
  Udv.medlem:    Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649 
  Udv.medlem:    Line Abildgaard Glentevænget 24, Herskind  2080 2511

  Afdelingsformænd

  Badminton:   Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev  2393 1021
  Gymnastik:  Inge Houg Jakobsen  Fuglevænget 34, Herskind 2066 4150
  Præmiewhist: Orla Rasmussen Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342
  Klublokalet:    Ladingvej 16, Herskind 8695 4492
  HB-sporten:   Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823
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Af: Lars Gravsholt

Lørdag den 9.maj afholdt Herskind Bold-
klub klubmesterskaber i badminton. Flere 
af sidste års klubmestre var forhindret 
i at deltage i år, og om det skyldes den 
skræmmende styrke blandt de tilmeldte, 
skal være usagt, men der blev i hvert fald 
kæmpet nogle spændende og meget jævn-
byrdige kampe. 

Årets mestre blev:
Herresingle: Flemming Holmgaard.
Herredouble: Oliver Bager & Brian Kramer. 
Damedouble: Lotte Rosendahl & Marie 
Voigt Piilgaard.
Mix-double: Lotte Rosendahl & Brian 
Kramer. 
  Efter de spændende kampe sluttede vi 
dagen af med en velfortjent frokost i klub-
huset.  

Klubmesterskaber i badminton

Af: Kim Jakobsen
kilo@sport.dk, tlf. 4060 3591

I bestyrelsen er vi i fuld gang med at se på, 
hvilke sportsgrene vi eventuelt skal tilbyde 
i vintersæsonen 2015-16. Vi har fået 
mange gode ønsker fra elevrådet, som har 
lavet en undersøgelse på skolen.
  Flere ting er oppe at vende og undersøges:

•Cross fit i hallen
•Springgymnastik for klassetrin op til 5-6.
klasse

•Håndbold - 2016/2017 for indskolingen.
•Basketball
•Kampsport

  Generelt har vi god opbakning til hold-
ene, og der er også mange som, stiller deres 
frivillige arbejdskraft til rådighed. MEN, 
der er altid et men, vi kan altid bruge flere 
hænder og ildsjæle, som brænder for for-
skellige sportsgrene. 
  Badminton mangler stadig trænere, spe-
cielt til de helt unge, som gerne vil spille. 
Synd, da det er skønt, at de gerne vil be-
væge sig i stedet for at sidde foran com-

puteren. Så en opfordring herfra - op af 
stolen, hvis du gerne vil og kan bruge 1-2 
timer om ugen sammen med vores dejlige 
og friske Herskindbørn. Det er ikke et 
must, at du har kurser m.m. Det betaler 
HB meget gerne for.
Skulle du også sidde med lysten til at træne 
eller være med til at starte nogen af vores 
– på tegnebrættet – ting op, så giv en af os
fra bestyrelsen et kald.
I år har vi desværre ikke noget seniorhold, 
da mange af spillerene kom fra Århus, og 
flere af dem har nået en alder, hvor der er 
begyndt at komme småfolk til, og tiden 
bliver lidt mere knap i en periode. 
  Oldboys har svært ved at få samlet spillere 
nok til kamp, men har så valgt at lægge 
vægt på en god gang træning og hyggeligt 
samvær hver mandag og onsdag kl. 19. 
Alle, som har lysten er meget velkomne 
til at komme og spille med – og skulle der 
sidde en enkelt young boy eller to, så er I 
også mere end velkommen.
”Din motion bestemmer din velvære, men 
hvem bestemmer, at du motionerer?”    

Nyt fra bestyrelsen
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Af: Inge Houg Jakobsen

Gymnastikafdelingen holdt en forry-
gende sæsonafslutning søndag den 29. 
marts. I alt fem hold – fra små børn 
til ældre M/K viste, hvad vi har tum-
let med i sæsonens løb. Og så en flot 
afslutning med opvisning fra Hammels 
GF’s Juniorspringhold.
  Vi siger tak til alle forældre, bedste-
forældre og øvrige pårørende for en 
kanon god opbakning. Det er så dejligt, 

at I gider ofre denne søndag eftermid-
dag på at se, hvad vi har beskæftiget os 
med hele vinteren – især børnene er så 
stolte af at få lov til at vise det frem. 
  Lidt kaffe og kage – tak til alle jer, der 
bagte de dejlige kager -  og god snak 
bagefter skader jo heller ikke…Så alt 
i alt en dejlig dag med mange positive 
tilkendegivelser.
  Vi ses forhåbentlig i næste sæson 
med start i september 2015 – program 
følger.

Gymnastik

 Af: Ulla Østergaard Hansen

 Årets sommerfestudvalg  
 glæder sig til at se hele byen til 

HB’S SOMMERFEST 
14-15. AUGUST 2015.

 Vi har godt gang i planlægnin 
 gen.. Vi har rystet posen lidt  
 og fundet lidt gammelt frem  
 fra gemmerne, har nye tiltag,  
 og det er helt sikkert, at der  
 bliver noget for en hver smag..
  Glæd jer til at læse om det  
 hele i sommerfestavisen, som 

bliver runddelt i starten af 
august. Følg også gerne med på 
FACEBOOK.
  Husk, at tilmeldingen til lør-
dag aftens voksenparty er åben 
på vores hjemmeside www.her-
skindboldklub.dk/events

Eventuelle spørgsmål kan 
skrives til:
herskindboldklub@herskind-
hede.dk

Sommerfest 2015
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Af: Morten Dam
Bestyrelsesformand

Siden sidst

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev holdt d. 24/3 
kl. 19 i Herskind Forsamlingshus.
Der var 24 fremmødte – heraf 14 medlem-
mer, 3 fra butikken og 7 fra bestyrelsen.

Dagsorden/referat
1.Valg af ordstyrer:
Anna Margrethe Kristensen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning og orientering om
fremtidsplaner:
Lis Weiling (formand) aflagde årsberetning 
og orienterede om Brugsens fremtidsplan-
er med hensyn til investeringer. Der var 
flere positive kommentarer til beretningen, 
men ingen spørgsmål. Beretningen blev 
godkendt af generalforsamlingen.

3. Godkendelse af årsrapport, herunder
bestyrelsens meddelelse om anvendelse af 
årets resultatdisponering:
Michael Øulee (uddeler) gennemgik 
årsrapporten. Han påpegede, at ca. halvde-
len af overskuddet skyldes besparelse på 
personaleomkostninger i forhold til sidste 
år. Oplyste, at ved status i år var svindet 
helt nede på 0,6%.
  Vigtigt er også, at vi har reduceret vores 
gæld både til kreditforeningen og til Coop.
Generalforsamlingen godkendte årsrap-

porten. Michael orienterede om det nye 
tiltag med online nethandel.

4. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen forslag

5. Indkomne forslag:
Ingen forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1.sup-
pleant.
På valg er: 
Børge Pedersen (modtager genvalg)
Tina Bysted Røhr (modtager genvalg)
Morten Dam (modtager genvalg)
Jørn Bach Jensen (modtager genvalg)
Alle blev genvalgt.
Valg af suppleant. Merete Taastrup blev 
valgt.

7. Eventuelt.
Der indkom flere forslag fra forsamlingen 
til forbedring af Brugsen.

  Efter generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig, hvor Lis Weiling efter 4 år 
som formand ønskede at give formands-
posten videre til yngre kræfter.
Morten Dam (undertegnede) blev valgt 
som ny formand, og Lis Weiling blev valgt 
til næstformand.
Ruth Bluhm fortsætter som sekretær.

Økonomi
Der var budgetteret med et underskud på 
80.000 kr. for 2014.
Brugsen kom dog ud af 2014 med et over-

Herskind Brugsforening

        Juni
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skud på 118.000 kr., hvilket vi er meget 
tilfredse med.

Forårsfest
Torsdag den 21. maj holdt vi vores årlige 
forårsfest, hvor dagplejebørnene tradi-
tionen tro startede festen om formidda-
gen. Der blev hygget med morgenbord, 
hoppeborg og Mathias fra Sjelle var igen i 
år forbi med sine kaniner til stor fornøjelse 
for børnene. Senere blev hoppeborgen 
overtaget af byens større børn, og der blev 
serveret grillpølser, sodavand og fadøl. 
I år havde vi inviteret til veterantræf, hvor 
der både kom flotte biler og motorcykler. 
Frk. Solskin var også forbi med en udstill-
ing af hendes fine glaskunst. 

Online handel
Herskind Brugs er gået online, hvilket vil 
sige, at det er muligt at handle sine da-
gligvarer via nettet og få dem leveret næste 
dag med Post Danmark.
Indtil videre er det dog kun Herning Kom-
mune, som kan handle online. 
Når dette nye tiltag er kommet godt i 
gang, vil der blive åbnet op, så vores øvrige 
kunder også kan handle deres dagligvarer 
online, hvilket vi forventer at kunne tilbyde 
til efteråret.

Ny brugsbil
Vores gamle bil kunne efter 125.000 km 
ikke mere. Vi har derfor været nødsaget til 
at skifte vores ellers så kendte bil ud med 
en nyere. Men Michael skal nok få den 
pyntet, så den også bliver genkendelig. 

Vidste du?
...at hvis hver kunde køber for blot 2 kr. ek-

stra hver gang, giver det en omsætningss-
tigning på 300.000 kr. mere pr. år. – det må 
da give stof til eftertanke?
at dit hus har 10 % højere salgsværdi, hvis 
der er en dagligvarebutik i byen.

HUSK Som medlem får du mange gode 
tilbud fra CoopPlus sendt til din maila-
dresse.
Herskind Brugs sender tilbud til dig via 
sms, så send en mail med dit mobilnr.til 
brugsen@herskindbrugs.dk så får du en 
sms næste gang der er gode tilbud i butik-
ken.

  Bestyrelsen

  Formand: 
  Morten Dam, Herskind, tlf. 2371 6571

  Næstformand: 
  Lis Weiling, Herskind, tlf. 8695 4177

  Sekretær: 
  Ruth Bluhm, Herskind, tlf. 3135 6603

  Best. medlemmer: 
  Tina Bysted Røhr, Sjelle, tlf. 4224 2986

  Børge Pedersen, Herskind, tlf. 8695 4144 

  Jørn Bach Jensen, Herskind, tlf. 4076 9755

  Peter Fjeldsted, Skivholme, tlf. 2360 4241

  Suppleant: 
  Merete Taastrup, Herskind

  2015
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Skivholme Forsamlingshus

Af: Rikke Jensen

Foråret er ved at være forbi, og foran os 
ligger en dejlig varm sommer, hvor vi 
rigtigt kommer hinanden ved i byen og 
over hækken.
  I den kommende tid vil der ske foran-
dringer i byen med ny cykelsti samt 
planlagt omlægning af området uden 
for forsamlingshuset. Der er sket for- 
andringer inde i huset med både ny 
ovn, komfur og kaffemaskine. Afholdte 
arrangementer siden sidst:
  Ved vårfesten i forsamlingshuset d.20.
marts var der 28 deltagere, der havde 
en hyggelig aften med masser af for-
skellige retter medbragt mad til buf-
feten og snak henover bordet.
  Ved arbejdsdagen d.9.april var der 
igen mødt mange friske folk op til at 
hjælpe med at få gjort huset klar til 
årets konfirmander.
  Der må nu smides på til Sankt Hans 
bålet.

Kommende begivenheder
Fra d.11. til d.14.juni vil pladsen foran 
forsamlingshuset blive gravet op, da 
der skal lægges ny belægning. Bær over 
med os hvis vi roder. 

Sankthans afholdes igen i år med grill 
og fællesspisning. Der vil også være 
båltale og sang. Medbring selv kød til 
grill og diverse. Drikkevarer kan købes 
til rimelige penge. Grillen er klar kl.18.  
  Bålet tændes kl. 20. Der vil være dej 
til snobrød så medbring en pind til 
formålet.

Der er grill aften d.3.7.2015 fra kl.18 og 
igen den 13.8.2015 fra kl.18.

Der er arbejdsdag d.10.9.2015 fra kl.16.

Sæt også allerede nu et stort kryds 
d.3.10.2015 til høstfesten (se næste
side) og d.14.11.2015 til koncert med 
Sand-Harbo med spisning og dans. 
Info følger senere.
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Høstfest i Skivholme Forsamlingshus…
…det gider vi da virkelig ikke høre om nu,
hvor sommeren end ikke er begyndt. 
Nå, men det skal I altså, for hvis en fest 
skal blive en succes, skal der være masser 
af festlige deltagere. 
Så alle borgere i Skivholme, Herskind og 
omegn – og hvem, der ellers har lyst til at 
komme med - reserver allerede nu datoen

Lørdag den 3. oktober 2015 

For det bliver alletiders høstfest, især hvis 
vi bliver mange. For så får vi nemlig råd til 

god musik til en svingom, det giver ekstra 
motion efter dejlig mad, som vi selvfølgelig 
nok skal sørge for.
Underholdningen med lokale kunstnere er 
allerede på plads, så I kan glæde jer til en 
dejlig aften afvekslende med mad, under-
holdning, hygge, dans og hvad I ellers selv 
lægger i den.
Sæt datoen af i kalenderen – vi skal 
selvfølgelig nok omdele sedler med 
program og tilmeldingsprocedure, når vi 
nærmer os.

Høstfestudvalget

  Bestyrelsen:
  Formand: Søren Stein  Høstvej 6                 tlf. 4020 5158
  Kasserer: Rikke Kækel Ladingvej 25    tlf. 4025 6014
  Niels Jørgensen  Ladingvej 28A  tlf. 4087 5534
  Rikke Jensen  Ladingvej 27           tlf. 2179 2331
  Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B      tlf. 2382 2501 
  Gert Johansen  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955
  Ole Knudsen   Ladingvej 29   tlf. 2927 9391
  Udlejning(Ivy Stein)  Høstvej 6 tlf. 6071 9219

  HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net
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Siden sidst er den længe ønskede flise-
belagte gårdhave nu en realitet. Der man-
gler kun de sidste detaljer for at gårdhaven 
kan indvies.
  I starten af juni bliver vinduespartiet i 
skænkestuen udskiftet med et dørparti, 
som giver direkte udgang til gårdhaven. 
De sidste detaljer omkring opsætning af 
lamelhegn rundt om kældertrappen bliver 
ligeledes lavet, så børnene kan færdes sik-
kert på området.
  Ovenstående projekt kan kun gennem-
føres takket være forskellige fonde. Skøn 
Puljen, Landsbysamvirket samt Sparekas-
sen Hobros Fond har alle bidraget til dette.
  Skænkestuen vil i forbindelse med isæt-
ning af dørparti blive renoveret.
  Vi glæder os til at vise byens borgere det 
flotte resultat.
  En Herskindborger har skaffet 2 borde/
bænkesæt til gårdhaven. Tusind tak for 
det!

Foreningssamarbejde
Bestyrelsen i Herskind Forsamlingshus står 
bag ideen om et foreningssamarbejde på 
tværs af alle foreningerne i Herskind. Der 
indkaldes til et møde i forsamlingshuset 
tirsdag d. 11. august kl. 19.00. Her håber vi, 
at alle foreninger vil sende en repræsenant. 
Der sendes særskilt invitation til alle.

Strøtanker om foreningssamarbejde
- Foredrag med en ”kanon”-kendis
- Larm i Herskind med Hermus
- Diskotek for de mindreårige
- Hermus/ Dilettanterne
- Flagallé

Flagallé i Herskind
Jeg har fået opbakning fra flere forenings- 
repræsentanter til opsætning af en flagallé 
i Herskind.
  Flagalléen tænkes opsat i forbindelse med 
konfirmation, landsbydag og sommerfest.
Hvorledes flagalléen skal placeres, er der 
flere tanker om. Som udgangspunkt er det 
2 flagstænger ved hver af indfaldsvejene, 
dog 4 på Ladingvej.
  Jeg har søgt og fået tilsagn fra Danmarks-
samfundet om 12 flag.
  Disse bliver udleveret ved en ceremoni i 
Rådhushallen i Aarhus den 15. juni.
Og hvorfor så en flagallé i Herskind? Mit 
ældste barnebarn sagde i forbindelse med 
konfirmationerne i maj: 
  “Mormor, hvorfor har vi ikke en flagallé 
i Herskind? Det er da festligt, og det har 
de i andre små byer. Skal vi ikke også have 
sådan én?” 
  Herefter gik mormor i aktion, og nu kom-
mer den så.
  Den nye flagallé skal indvies til dette 

Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
Mail:kajoganna@outlook.dk - www.herskind-forsamlingshus.dk 

Af: Anna Marg. Kristensen
kajoganna@outlook.dk, tlf. 5358 1303
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års sommerfest. Nu mangler vi blot 3-4  
personer, som kan varetage opgaven med 
opsætning/nedtagning af flagstængerne.
  Disse kan opbevares i kælderen i forsam-
lingshuset.
Flagstængerne bliver ”solgt” til lokale virk-
somheder, og et lille navneskilt påsættes 
hver stang, så man kan se hvem, der har 
sponsoreret flagstangen.
  Jeg forestiller mig også, at flagstængerne 
kan udlejes til festlige lejligheder for et 
mindre beløb - sponsorerne kan låne dem 
gratis. Disse tanker skal vendes på fælles 
foreningsmøde.  

  Aktiviteter i efteråret 2015
  Lørdag d. 26. september kl. 10-17 
  Familiens bagerumsmarked
  Lej et bord i forsamlingshuset. Børnene
  kan sælge legetøj – de voksne tøj og andet
  godt fra gemmerne. Mere herom senere.

  Forslag til aktiviteter
-Sangeftermiddag. Vi synger fra
 Højskolesangbogen
-Julebanko med fine gevinster

 -Jule/nytårsbal
-Folkedans

 -julebinderi

  Bestyrelsen 2015

  Formand: 
  Anna Marg. Kristensen, tlf. 5358 1303

  Kasserer: Bent Nielsen, tlf. 8695 4183
  Sekretær: Minna Gaarskjær, tlf. 4268 6658
  Best.medl.: Berit Pallesen, tlf. 2660 2401
  Best.medl.: Kennert Nielsen, tlf. 6136 2741  

Vi forsøger at lave arrangementer, som 
rammer bredt, da vi gerne vil se så mange 
som muligt af byens borgere.
Herskind Forsamlingshus er byens kul-
turelle samlingssted, og hvis det skal beva-
res, må du slutte op om arrangementerne.
  Bestyrelsen har nye planer for renovering 
af forsamlingshuset. Dette kræver kapital, 
og penge får vi ved, at du deltager i forsam-
lingshusets arrangementer.
Har du forslag eller nye ideér, er du meget 
velkommen til at kontakte en fra bestyrel-
sen. Har du lyst til at give et nap med – så 
bliver vi rigtig glade.
Vores kasserer går på pension næste år, 
siger han. Så sidder du med en lille kasser-
er i maven, hører vi gerne fra dig.
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KFUM-spejderne i Herskind
Af: Henriette Gravgaard

Nyt fra ulvene
Vi har været afsted sammen med bæverne 
på lejr i Kr. Himmelfartsferien. Lejren 
foregik ved Trevældcentret og temaet 
var "Virus i opdateringen". Vi skulle via 
opgaver hjælpe professor Klock og hans as-
sistenter Tik og Tak med at få styr på tiden 
igen, efter at der var kommet virus i Den 
store Tidsstyringmaskine. 
  Vi fik pludselig besøg af bl.a. vikinger, 
riddere og Neil Armstrong (der troede 
han var landet på månen). Harald Blåtand 
og Jellingstenen var der også. Vi måtte 
også hjælpe julemanden, Santa Lucia og 
påskeharen, da der også var gået kuk i 
højtiderne! 
  Det var en lejr med mange gode oplevel-
ser.
  Til spejdermødet i tirsdags havde vi besøg 
af Almas far, Jesper - han har udstyr til 
klatring, så ulvene steg til vejrs i birket-
ræet! Det var sjovt. Jesper kommer på 
besøg igen, da ikke alle ulve nåede at prøve 
at klatre.

Nyt fra juniorspejderne
Juniorspejderne har øvet sig i pionering 
samt splejsning af reb, så vi kan få bygget 
en lejrplads op, når vi skal på Distriktslejr i 
sommerferien.   
  På lejren skal vi have bygget både spise-
bord og køkkenbord. Vi har også bygget 
bivuakker på spejdergrunden til overnat-
ning i weekenden - så vi håber at knobene 
holder!

KFUM spejderne
Brugte uniformer efterlyses!
Har du en spejderskjorte, som du er vokset 
fra, kan du sælge den i det lokale spej-
derdepot, Vibevænget 8, Herskind.
Har du bælte, tørklæde eller andre spej-
derting, du ikke bruger, kan jeg også 
hjælpe dig af med dette.
Hjælp en anden spejder med det, du ikke 
selv bruger.
Anna Marg. Kristensen.  tlf. 5358 1303

Af: Nels Jørgen Nielsen

Sommeren er en dejlig tid til spejder liv, og 
ikke mindst i Herskind gruppe, hvor vi glæder 
os over, at vi nu er hele 60 spejdere.
  Et stort skulderklap til ledere og grupperød-
der, der gør en stor indsats for spejderne i 
Herskind.
  Tak til alle forældre, der hjalp ved arbejdsda-
gen på trekanten. En super fin dag med stor 
aktivitet. Der blev gjort rent i hytten, ryddet 
op på spejdergrunden, lappet huller i vejen og 
meget mere.
  Til Sommerlejrfesten den 19. august på spej-
dergrunden er der generalforsamling i Her-
skind Gruppe.

Trop og Seniorspejder
I år deltager Trop og seniorspejder i Gudenå 
distrikts sommerlejr på Moselund Spejder-
center ved Hinnerup.
  Lejrens motto er ”sammen rykker vi verden 
med vilje”.
  Lejren foregår fra den 4. til 11. juli og byder 
på mange spændende mega aktiviteter, hike, 
lejrliv, hygge sammen med 400 andre spejdere 
fra nabogrupperne.
  Vi håber på godt tørt vejr, så moselunden ikke 
lever op til sit navn.
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd
Af: Eva Bach
Tlf. 8695 4130

“Kom maj, du søde milde”, sang vi i april.
Maj kom, men mild har den i hvert fald 
ikke været!
  Forhåbentlig passer det så, at “maj kulde 
giver lader fulde”.
  Det nye kirkeblad er på vej, og der er 
der flotte billeder af årets konfirmander. 
Thomas Frøkjærs fine tale til konfirman-
derne er der også. Læs den - den er også 
god for alle andre
  Datoerne for de næste fem års konfirma-
tioner står i kirkebladet.

2. pinsedag var der friluftsgudstjeneste i
den fantastisk fine, store præstegårdshave 
i Storring. Vejrudsigten var ikke for god; 
men der blev satset på godt vejr, og det gik, 
som sognepræst Carsten Marvig sagde:
  “Der plejer altid at være hul i skyerne lige 
over stedet her!”  Det blev faktisk dejligt 
pinsevejr. Et sammensat kor fra Stor-
ring/Stjær, Skovby og Skivholme/Sjelle/
Skjørring under ledelse af vores organist, 
Thomas Christiansen,  gav en lille koncert 
bagefter. Det var folk glade for. 
  Vores kor holder sommerferie til tirsdag 
d. 15. september. Der øves i sognegården 
hver tirsdag kl. 19 til 21.30, og der er plads 

til flere, så mød bare op - det er dejligt at 
være sammen om at synge.
  Når Herskindsigt udkommer, har den 
årlige sognetur været afholdt - denne gang 
bl.a. til EL-museet i Tange. Det plejer at 
være alle tiders tur.
  Vores provsti har startet en “kirkestafet” 
med ture rundt til kirker i provstiet - god 
idé. D. 24. juni kommer den til Skivholme 
Kirke kl. 19 til 20. Der vil blive fortalt om 
kirken, og menighedsrådet byder på en 
lille forfriskning bagefter i våbenhuset. I 
våbenhuset i alle kirker ligger der foldere 
om hele stafetruten.
  Efter aftengudstjenesten i Skjørring Kirke 
d. 28. juni kl. 19 ønskes der “ God som-
mer”. Jette graver har nok en lille over-
raskelse klar. 
  Kirkerne holder kun sommerferie søndag 
d. 19. juli. Se gudstjenestelisten på midter-
siderne i Kirkebladet.
  Søndag d. 23. august kl. 14 må der gerne 
være godt vejr, for da skal der være fri-
luftsgudstjeneste i præstegårdshaven. 
Spejderne sørger bagefter for bål m.m. 
- og man må gerne tage en kaffekurv med.

NYT FRA
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Af: Per Clauson-Kaas
Tlf. 3840 3405 eller 2452 5000  

Dejligt at opleve så mange mennesker, der 
bruger ” Spor i Landskabet” fra Herskind 
ned til Lyngbygaard Å. Nogle går ned ad 
Engvej, andre svinger ind i Hertha forbi 
den store mergelgrav, og andre holder på 
den lille P- plads og nyder udsigten, eller 
stiger til vejrs i fugletårnet. Herskind bliver 
større på alle måder, når vi kan bevæge os 
ad stier, der bringer os tæt på naturen.
  Dyrene trives også ved al den opmærk-
somhed (tror jeg). Der er i alle fald mange 
fugle, at se her om foråret. Om vinteren 
kan man se flokke på op til 15 rådyr, der 
bevæger sig over markerne tæt ved ådalen. 
Heldig kan man også være, når man om 
aftenen kører på Engvej og ser en brud el-
ler mår løbe over vejen.
  Også i dette forår har grågæssene være 
dominerende i april og maj måned. De har 
i år - midt i april - fået 35 gæslinger, der 
nu med de gamle holder til i samlet flok, 
svømmende rundt mellem de 4-5 små søer 
ådalen rummer, sam-ti¬dig med at der 
også var en flok på 35 ung-gæs der i 1½ 
md. holdt til i om¬rå-det. Fiskehejrerne, 
der har reder i de store grantræer tæt på 
Borum Møllebæk, og hvor man i foråret 
kunne se op til 15 i en flok over rederne, 
ser man nu enkeltvis ved åen stå, som stive 
støtter spejdende efter frøer eller små fisk 
for så flyve hjem til ungerne med byttet. En 
anden, der også er koloniruger, er skarven. 
Den sidder en gang i mellem i de gamle 
udgåede elletræer, tronende her som en 

gammel spøgelses fugl for enden på de 
tørre udgåede grene.  
  Svanerne byggede rede, men måtte 
opgive, da vandstanden i åen steg og overs-
vømmede æggene. Den lille lappedykker 
besøger os ind i mellem, mens den 
gråstrubede lappedykker er fast ynglefugl i 
Kristians Sø.
  I år har der været vibe fest. Fire par 
har fået 3-4 unger hver.  Når man gik 
ud på broen ned til åen, blev man budt 
”uvelkommen” af flaksende vinger, der 
fortalte: ”Her har vi unger, så pas på”!
  Bevæger man sig op i fugletårnet og bare 
står der en halv times tid, for at kunne 
betragte det hele lidt fra oven og måske har 
en kikkert med, eller lånt det fine teleskop 
som ”Sporet” ejer (og kan lånes af mig), 
oplever man gan-ske meget. Omkring 
søen, som kvierne har græsset ned, kan 
man ud over viberne se tinksmed, svalekli-
re, mudderklire, rødben, dobbeltbekkasin, 
trold-and, krikand, pibeand, hvid vipstjert, 
og ud over mosen flyver måske rørhøg, 
musvåge, tårnfalk og lidt sjældnere rød 
glente, fiskeørn eller trane. Alt dette ikke 
på én gang, men april maj juni byder hele 
tiden på vekslende fugleop-levelser for den 
toldmodige og opmærksomme ”Sporvan-
drer”.
  Ja, vi skal ikke glemme nattergalen og 
kærsangeren, der hvert eneste forår fylder 
aftenen og natten med sang. 

Sporet i Herskind
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Sted.  Cafeen Hertha, Landsbyvænget 14, 8464 Galten 
 

Dato: Torsdag den 25 juni. 
 

Tid: kl. kl. 19.00 
 

Gratis entre’ 

En af de mest lovende nye kunstnere på den 
Tasmanske folkemusik scene. 

 
Jesse har optrådt i over et årti, han udnytter et arsenal af instrumenter og har en stemme, der er 

kendt for at kunne få voksne mænd til tårer og en larmende pub til tavshed.  
 

I de sidste par år har han optrådt regelmæssigt på Devonport Jazz, Rosebery Festival og 
Cygnet Folk Festival,  i samarbejdet med Lily and King (Melbourne), TwoCrows (Brisbane) og den irske folkemusiks 

legende Brian Mooney,  
 

Han har optrådt steder som Hobart, Melbourne, Stockholm, Galway og Dublin,  
 

Han har for nylig udgivet sit debutalbum, ”The day before the fair” - en samling af traditionelle keltiske stykker arrangeret  
På en ikke så traditionel måde. 

 

Derudover vil vores egne Nanna og Ian give nogle numre 
Ja måske vil de endda optræde alle på en gang. 

 
Kom og vær med til at få en uforglemmelig aften…….. Helt gratis 

Jesse McCormack 
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Af: Per Clauson-Kaas & Hans Gravsholt

En sti “jorden rundt” (Herthas jord rundt).  
Dette er en plan og et ønske om at udvide 
“Spor i Landskabet” til større anvende-
lighed for flere.  
  At gøre det mere tilgængeligt for almind-
elige gående naturelskere.  
  At gøre det mere fremkommeligt for let-
tere gangbesværede.  
  Brugbart for dem, der ikke er trafiksikre, 
men som gerne vil gå på egen hånd.  
  For motionister og kondiløbere, som let-
tere kan bevæge sig rundt.  
  Sporet vil være åbent for alle lige som nu.  
Yderligere en måde at integrere os med 
hinanden, hvor det gode menneskemøde 
kan finde sted.  
  Dette kan f.eks. gøres ved at lave et ca. 
1,5 m bredt gangspor belagt med en god 

belægning(ca. 1,3 km).   
Det vil være relativt tørt året rundt.  
Det vil være tydeligt, hvor sporet går for 
dem, der har brug for hjælp til at finde 
rundt.  
  Det vil være uden for biltrafik (se skitse).  
Vi skal spørge landbrug og gartneri, hvad 
de synes.   
  Jeg har talt med landskabsarkitekt Bendt 
Nielsen (koordinator på fugletårns pro-
jekt), der ser det som en god ide for at øge 
tilgængeligheden.  
  Spor i Landskabet og Nordea Fond har 
netop haft en debat om større anvende-
lighed af sporene i Danmark.  
  De, jeg har talt med  synes, det er en god 
ide, især når der er så meget mudder på 
sporet i de milde vintre.  
Vi søger fondsmidler til projektet samt 
undersøger de bedste løsninger.

Spor i landskabet ved Hertha

Hertha Levefællesskab

Lørdags Café: lørdag d.5.sept. kl.14-1630. 
Alle udefra kan deltage.

Sommerferie juni, juli og august, men d.5.sept. er der også høstmarked.

Lørdagscaféen er i Herthahus´sal, og der vil ofte være musikalske indslag.

Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. 

Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen.
  

Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk.
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     Hovedbrud for hele familien
  1.   Hvem blandt annoncørerne har telefonnummer 6049 6467?
  2.   Hvilket arrangement trak mange til Herskindhallen?
  3.   Hvad sker der på den store legeplads den 23. juni?
  6.   Hvad sker der i Herskind Forsamlingshus den 26. september?
  7.   Hvilken dato er der sommerfest i Herskind?
  8.   Har KFUM-spejderne bævere på Trekanten? 
  9.   Hvilken dato er der høstfest i Skivholme?
10.   Hvad hedder den nye leder i Nordlyset fra 1/8?
11.   Har vi et spor i Herskind?
12.   Har Herskindsigt fået ny redaktør?        Hvem?
13.   Hvilken dato er der Landsbydag i 2016?
14.   Hvad er Hermus?
15.   Er der planer om en flagallé/byporte i Herskind?
16.   Kommer der snart en cykelsti fra Skivholme til skolen?
17.   Skal vi have fodgængerfelt med lysregulering i Herskind?
18.   Hvilken dato havde 9. klasse sidste skoledag?
19.   Er der indlæg med fra Maries have? 
20.   Hvornår laver spejderne bål i præstens have?
21.   Har Hertha indlæg med i dette nummer?

Løsningen på Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugesen senest 26/8 2015.
Indsendt af:
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Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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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