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37. årgang nr. 144     Dec. 2014 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 
Anna Margr. ved boden på julemarkedet d.23.nov. 

   

http://www.herskind-skivholme.dk/
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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.14.marts 2015. Oplag 750 stk.  

Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til marts-udg.) onsdag d.25.febr.2015. 

Bladet kan også hentes på pakkebordet i Herskind Brugs. 

INDHOLD dec. 2014 
   4 - 15 Landsbyrådet  
 16   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 17 - 18 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 19 - 21 Herskind Brugsforening 
 22  Herskind Dilettanter 
 22  Herskind Folkekøkken 
 23 - 26 Aktivitetskalender 
 27 - 31 Herskind Boldklub 
 32 - 33 Herskind Forsamlingshus 
 34 - 35 Herskind Borgerforening 
 36 - 37 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 38 - 39 KFUM-spejderne 
 40   Skivholme Forsamlingshus 
 41 - 45 Hertha Levefællesskab 
 46 - 48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud sept.2014: Fam. Mikkelsen, Lærkevænget 4 

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

afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.1.marts.2015.   

Forside: Form. for Herskind F-hus sælger spejderting på julemarkedet 

REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Inge Lorenzen  2479 6556   
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8794 3253 
Børnehaven Nordlyset Lars Dalby Gundersen 6179 9914 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr. Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 2373 1775 
Herskind Folkekøkken Joanne Ryall 8695 4610 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Rikke Jensen        2179 2331 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr. Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 2452 5000 
      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op  

mailto:Hagra@gefiberpost.dk
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4   December 

2014 2014         
Landsbyrådet. 

Formand: 
Inge Lorenzen: 
Inge:Lorenzen@randers.dk 

Næstformand: 
Per Clauson-Kaas: 

pckaas@hotmal.com 

Kasserer: 

Lone Mørch: 

lmorch@gefiber.dk 

Sekretær: 
Anders Christensen: 

anders@andersch.dk 

PR og presse: 

Hans Gravsholt 
hagra@gefiberpost.dk 

Vigtige datoer: 

6.jan.2015 kl.17-18, 

Planlægning af 

Landsbydag 

Herskindskolen 
Har du en god ide eller vil du 

give en hjælpende hånd? 

inge.lorenzen@randers.dk 

6.jan.2015 kl.19 

Landsbyrådsmøde 

Herskindskolen. 

19.1.2015 kl.14.30: 

Integrationskaffe i 
Herskind Forsamlingshus, 
Er du ny i byen og vil 

du gerne deltage i 
integrationskaffen?: 
kajoganna@outlook.dk 
27.febr.2015 kl.19 

Årsmøde 
Biblioteket, 

Herskindskolen 

Tilmelding: 

Lone Mørch: 

lmorch@gefiber.dk 

Landsbyrådet 
Landsbyrådet har taget hul på fremtiden. 
Landsbyrådet har været inde i en travl periode, hvor nogle af de 

udefrakommende påvirkninger – vindmøller og motorvej – har 

fyldt hullerne i kalenderen godt ud. (Læs Mogens Grejsens indlæg) 

 Vi har imidlertid også prioriteret at se bagud og fremad.  

Bagudrettet har vi forsøgt at holde fast i nogen af de gode tiltag, 

som kendetegner området: velkomsten til nye tilflyttere og 

integrationskaffen. Vi har fundet nye kræfter: Inge Jakobsen og 

AnnaMargrethe Christensen, der vil sørge for at de to områder 
igen kommer til at fungere.  

Landsbydag 17.4.2015: På sporet af fremtiden… 
Temaet, På sporet af fremtiden, er valgt, fordi det giver mulighed 

for at diskutere, hvordan vi møder kommende udfordringer: 

hvordan ser Fremtidens skole ud i Herskind? hvordan bevarer vi 

Brugsen? Skal vi have en genbrugsbutik, en delebilsordning – 

hvad med fælles kørsel osv.    
Der er rigtig mange muligheder i temaet, og vores ambition er, at 

så mange som muligt bidrager med kreative ideer, udstillinger, 

boder og så videre.  Alle er også velkomne til at deltage i plan-

lægningen eller give en hånd med på dagen.  

Årsmødet den 26.februar 2015 på Herskindskolen 
Formålet med årsmødet er, at Landsbyrådet fremlægger årets arbej-

de i form af en skriftlig rapport. Desuden bliver de kommende 
temaer for landsbyrådets fastlagt på årsmødet. Årsmødet består af 

en repræsentant fra hver af områdets foreninger og interesserede 

borgere 

  Landsbyrådet har besluttet, at vi vil fokusere på information og 

kommunikation på dette årsmøde i form af en drøftelse med de 

fremmødte om, hvordan vi i fremtiden holder det samme flotte 

informationsniveau – hvordan kan hjemmeside og Herskindsigt 

spille sammen ? Hvordan får vi fornyet vores hjemmeside 

  Vi vil gerne opfordre så mange så mange som muligt til at møde 

op for at diskutere ovennævnte, men vi er bestemt også interes-

seret i nye synspunkter og nye forslag.  
  Foreninger vil blive kontaktet via mail og Årsmødet vil blive 

anonceret på Brugsens info-tavle i god tid inden mødet. 

Inge Lorenzen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
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Kampen mod motorvej fortsætter 
Byrådet ind i kampen mod motorvejen syd om Lading Sø.  

Af: Mogens Grejsen m.fl. 

  Med stor hjælp fra byrådsmedlemmerne John Haarup Nielsen(DF) og Tage 

Nielsen(B) er det lykkedes af få Skanderborg byråd til at tage sagen om den 

ulykkelige beslutning om at lægge en kommende motorvej syd om Lading 

Sø op overfor Folketingets Transportudvalg(TRU). For at støtte op om dette 

initiativ har vi - sammen med de øvrige grupper og foreninger - sendt neden-

stående meddelelse til alle 29 medlemmer af TRU og kopi til byrådet: 

Åbent brev til forligspartierne bag Transportforliget af 24. juni 2014. 
  Lige siden det gamle Rom har man i politik og administration yndet at bruge ”del 
og hersk” metoden. Romerne spillede de erobrede provinser ud mod hinanden, så 

de ikke kunne komme til enighed om et oprør mod Rom. 

  I forbindelse med linjeføringen af rute A26 oplever vi, at det samme er ved at ske.  
Efter forliget arbejder Vejdirektoratet videre med linjeføringen syd om Lading Sø, 

til trods for at der endnu ikke er vedtaget en anlægslov. Om - og hvornår - en sådan 

anlægslov kommer ved kun guderne. I den forbindelse er det værd at huske, at man 
i 1990 vedtog en vejlov om en linjeføring gennem Lading (midterløsningen), som 

bekendt blev skrinlagt i forbindelse med ovenstående forlig. 

  Vejdirektoratets arbejde med at færdiggøre projektet betyder for de berørte lods-

ejere, at nogen har haft besøg af embedsmænd fra Vejdirektoratet, og at flere har 
modtaget brev om byggelinier/ekspropriering. I den situation tvinges man som lods-

ejer ind i overvejelser om, hvordan man bedst redder, hvad reddes kan, herunder 

minimerer de gener, man påføres. En gruppe af berørte lodsejere er derfor gået 
sammen om at udarbejde et alternativt forslag til linjeføringen, der begrænser de 

værste ulemper. Det sker i en blanding af frustration over, at processen nu kører og 

en samtidig ængstelse for, at man forpasser muligheden for måske at få indflydelse. 
En reaktion som vi har forståelse for. 

  For at fjerne enhver tvivl, om hvorvidt lodsejergruppens initiativ skal opfattes 

som en vaklen i forhold til den fælles kamp mod linjeføringen syd om Lading, har 

vi på et fællesmøde den 20. november fået fastslået, at vi… de borgergrupper, der 
har arbejdet med denne sag igennem flere år - står sammen i den fortsatte kamp for 

få flyttet linjeføringen nord om Lading, som det er anbefalet af Vejdirektoratet. 

  Det er kun sket to gange før i historien, at Vejdirektoratets anbefaling er blevet 
tilsidesat, og her var der klare begrundelser: Hensynet til naturen (Silkeborg) - og 

lettere adgang til supersygehuset i Gjødstrup. Da vi trods gentagne henvendelser 

stadigvæk ikke har fået en forklaring på, hvad det er for nogle politiske(!) argumen-

ter, der er så tungtvejende, at de nødvendigvis må tilsidesætte Vejdirektoratets fag-
lige argumenter, er det fortsat vores opfattelse, at den trufne beslutning må ændres.  
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Landsbyrådet 
Som bekendt har byrådet i Skanderborg enstemmigt besluttet at kontakte Transport-

udvalget for at tale vores sag. En beslutning som vi er glade for, og vi ser frem til, at 
der ved den lejlighed vil komme argumenter for dagen, som kan føre til en fælles 

forståelse af, at sagen skal tages op igen af forligskredsen. Det er ikke rimeligt, at 

lodsejere og andre involverede ikke kan få bare én saglig begrundelse for trufne 

beslutninger, der har så indgribende konsekvenser. 
  Med venlig hilsen Favrskovgruppen syd for Voldby 

Borgergruppen på Herskind Hede 
Motorvejsgruppen Skivholme/Herskind 
Landbyrådet for Herskind – Skivholme 
Foreningen Eshøjhusets Venner  

Kopi sendt til medlemmer af Skanderborg Byråd 

Efterspil: 
  Efter byrådets møde med Folketingets Transportudvalg den 27.nov. må mu-
lighederne for at få flyttet motorvejen tilnord om Lading nærmest betegnes 
som udtømte. Byrådet fik den - efterhånden trivielle - forklaring om, at der 
ikke var den store forskel i de 2 linjeføringer. OK, det er muligt, men hvad 
var det så, der var afgørende for, at man valgte den sydlige frem for den 
nordlige? Det var præcist det, vi gerne ville have byrådet til at hjælpe os med 
at få et svar på. Det fik vi så ikke, og det styrker kun vores opfattelse af, at 
der er tale om handler i porten med greven på Frijsenborg og Favrskov 
kommune. Det er bare dybt frustrerende.  
  Byrådet valgte lejligheden til at bringe et alternativ til den sydlige linje-
føring i spil, og Transportudvalget var åben for at undersøge, om det kunne 
realiseres.  
  Motorvejsgrupperne har aftalt at samles igen d.2.dec. for at diskutere, hvad 
vores næste træk skal være. Hvis du har ideer eller forslag til aktiviteter, 
som kan bringe os videre i processen, er du velkommen til at kontakte os. 

 
 Deltagere på stormødet i Skivholme d.6.aug.
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Landsbyrådet 
 

Seneste nyt fra mødet den 2.december: 
  På baggrund af tilbagemeldingerne fra byrådets møde med Transportudval-

get har Landsbyrådet besluttet at støtte den foreslåede justering af den sydli-

ge linjeføring. Det sker for at få en hurtig afklaring, da tinglysning af bygge-

linjer nu går i gang. På mødet, hvor alle grupper var samlet, besluttede vi, at 

vores langsigtede mål fortsat er at få flyttet den motorvej nord om Lading.  
Mogens Grejsen 

Velkomstgave til nytilflyttere i Herskind 
 Herskind og omegn er i positiv udvikling på mange måder. Der bygges nyt, 

bygges om, og familier flytter til og fra. 

  Foreningerne i området er enige om, at alle nytilflyttere hurtigst muligt skal 

føle sig velkomne i vores lille samfund og kende mulighederne, de får hos os. 

 Det er derfor hensigten, at vi vil aflevere en velkomstgave med et velkomst-

brev fra Landsbyrådet Herskind-Skivholme sammen med seneste udgave af 

Herskindsigt m.v. Den opgave har jeg påtaget mig at tage mig af, og det har 

jeg brug for hjælp til. Jeg opfordrer derfor alle til at holde godt øje med, om 

der sker udskiftninger i jeres nabolag. Giv mig et praj om adresse og gerne 

navne på de nye – på SMS, telefon, mail eller personligt. 

På forhånd tak for hjælpen – det vil gøre det meget lettere at nå ud til alle! 
Inge Houg Jakobsen, Langelinie 69 

Telefon 2066 4150  Mail:ingehoug@gefiber.dk 

Herskind Musikforening 
Hermus 

  ”Og det skete i de dage lige efter sommerferien, at der var 4 børn, der var 

tilmeldt Anne Maries børnekor. Men så var der én af byens mange kloge 

kvinder, der snarrådigt bagte nogle boller, der var så magiske, at når bør-

nene først havde taget en bid, fik de lyst til at synge af hjertets lyst og gå til 

kor og spise boller”. Således startede eventyret om de nu 25 bollespisere i 

Anne Maries børnekor (og der er skam plads til flere). Tak for en super god 

koncert ved skolefesten! 

   Desværre var fortællingen om mgp-danseholdet knap så eventyrligt, da 

holdet ikke kunne samle interesserede nok til at forsætte. Skulle interessen 

vise sig på et senere tidspunkt, er Kulturskolen dog atter parat til at byde op 

til dans. Har du ønsker eller idéer til undervisning, er du altid velkommen til 

at kontakte os på herskindmusikforening@gmail.com 

Jesper Laursen 

mailto:herskindmusikforening@gmail.com
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Landsbyrådet 

Maries Have  
Vi har i Maries Have særlige forventninger til det nye år, idet vi håber, det bliver 

det år, hvor vore planer bliver gennemført.  

Vi var i oktober måned til møde med vores advokat om den mest hensigtsmæs-

sige konstruktion af Maries Haves fond og bofællesskab. Vores advokat anbefaler, 

at vi først etablerer fonden efter d.1.januar 2015, hvor en ny ”Lov om registrering 
af socialøkonomiske virksomheder” træder i kraft. Loven tager sigte på det sociale 

og kulturelle aspekt, og det passer utrolig godt med vor planer om i alt 20 nye huse 

og et MarieHus, der skal være vores kultur- og sundhedshus. 

I første omgang skal vi have etableret 10 boliger plus et fælleshus, og her er vi så 

langt fremme, at vi sidder og venter spændt ved postkassen på tilbud fra vores 

entreprenør. Grunden til spændingen er, at det meget gerne skal holde sig inden for 
vores økonomiske rammer, idet vi vil være sikre på, at det er bæredygtigt – også 

med hensyn til den husleje, der skal betales af lejerne. Vi har allieret os med en 

bygherrerådgiver. 

Vi har lejere til alle 10 huse nu, men hvis du er interesseret, skal du koble dig på 
nu, idet vi endnu har en mulighed for at tage en ekstra bolig eller to med i vores 1. 

etape. Men selvfølgelig mangler vi accept fra bank og realkredit, hvilket vi håber 

går uproblematisk, men skulle du, kære læser, stå med en del likvid kapital, som du 
ikke ved, hvad skal bruges til, kan vi godt tage en diskussion om, hvad vi kan beta-

le dig i afkast af din lånekapital. Det kan være millioner, vi taler om, eller mindre 

beløbsstørrelser. 

Vi afholder åbne bestyrelsesmøder hver 14. dag. Møderne afholdes i caféen i 

Hertha om torsdagen i ulige uger, sædvanligvis fra kl.16til kl.18 – så du er vel-

kommen til at komme og deltage og hjælpe i processen eller blive en del af 

bofællesskabet. 

Du kan også – hvis du er medlem af Maries Haves støtteforening – deltage i 

vores jule-kom-sammen, som finder sted fredag d.12.dec.2014 med start kl.16. 

Ring til formanden Gunnar Hansen på 2447 4979 eller sekretariatet v/Ole 
Wadsholt på nr. 8627 8116 for at tilmelde dig og høre lidt om, hvad du skal 

medbringe af mad og drikkevarer. 

Vi ønsker læserne en rigtig god jul og et godt nyt 2015. 

På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen 
Mail adresse: maries.have@gmail.com.  Hjemmeside: www.marieshave.net 

Telefon sekretariat: 8627 8116 / 2785 8116 eller formand 2447 4979 

  

mailto:maries.have@gmail.com
http://www.marieshave.net/
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Landsbyrådet 

Vindmøller 
Vi forsøger at påvirke Aarhus kommunens vindmølleplan, som er under revision 

 
   Indimellem kan man føle sig lidt som Don Quijote af Mancha, der kæm-

pede mod bl.a. vejrmøller.  Hans filosofi var at: "Den, som tror, at tingenes 

tilstand i denne verden kan ændres, tror noget, han ikke bør tro". Hans tro 

væbner, Sancho Panza, replicerede: "Har man først fået ord for at stå tidligt 

op, kan man godt blive liggende til middag". 

   I Hørslevgruppen troede vi, at forslaget om vindmøllerne ved Hørslev for 

evigt var skrinlagt med Aarhus byråds totale afvisning af vindmølleplanerne 

i Solbjerg og Hørslev. Som tidligere nævnt her i Herskindsigt er Aarhus nu i 

fuld gang med at revidere deres vindmølleplaner. Denne gang ønsker man at 

involvere alle interesserede fra start, også dem uden for kommunen grænser.  

   Det tilbud er vi 3 fra Herskind, der har taget imod og vi føler … indtil 

videre, at vi har fået mulighed for at fremføre vores synspunkter i en anbe-

faling til byrådet om, hvad vi mener, de skal gøre, og det er at de ikke skal 

opføre møller her i området.  

  Hvorvidt de tager det til efterretning, kan vi jo ikke vide i disse tider, hvor 

lobbyarbejde i høj grad tæller, men hvis man ikke i det videre arbejde sikrer, 

at der er en folkelig opbakning - og accept af de placeringsmuligheder, der 

findes frem til - og ikke samtidig sikrer, at det ikke er skruppelløse speku-

lanter, der scorer kassen ved at stå for opførelse og drift, er der ikke udsigt 

til, at udfaldet af den nye plan bliver nemmere at få realiseret. 

  Tak til Hans Gravsholt, Rita Lambrecht og den resterende del af Hørslev-

gruppen, som har brugt mange timer og kræfter på at tale vores sag i de sene-

ste måneder. Nu kan vi kun vente og se, hvad Aarhus byråd beslutter sig for 

at gøre. Men vi følger sagen tæt.        Mogens Grejsen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote_(Picasso)&ei=wYR0VOXLCIH3OubkgbAH&bvm=bv.80185997,d.ZWU&psig=AFQjCNEw7oEZHHowSV7EMsBI2_M6uPULvg&ust=1417010697397997


 

 10 

Landsbyrådet 
Trafiksikkerhed 

Usikkerhed omkring ”sikker skolevej” 
 Fredag d.3.okt. var der møde på Herskindskolen omkring ”sikker skolevej”. 
Denne gang med ingeniør Kirsten Andersen fra Vej og Trafik i Skanderborg 
Kommune. Kirsten er ansvarlig for anlægningsarbejdet vedrørende ”sikker 
skolevej” til Herskindskolen (se Herskindsigt december 2013), og på mødet 
fremlagde hun en række forslag til fysiske ændringer på skolevejen. Flere af 
forslagene var i forlængelse af de forslag, som Rambøll fremsatte for et års 
tid siden, og som Vej og Trafik tidligere havde sat i udsigt til gennemførelse 
i 2015. Der var imidlertid nogle ændringer: 
 Det røde belægningsbånd ved krydsningshellen foran Brugsen er ”taget af 

bordet” da denne løsning alligevel ikke tilvejebringer den fornødne sikkerhed 
for de krydsende skolebørn. Skolebørnene syd for Langelinie (størstedelen af 
Herskindskolens børn) er således slået ”tilbage til start”. Faktisk endda lidt 
længere, idet de nu møder 10 minutter tidligere om morgenen, hvilket betyder 
endnu mere morgentrafik og (for de uheldige) en blå regionalbus, der læsser 
gymnasieelever på ved busstoppestedet og spærrer for udsynet mod vest! 

 Der er nu etableret en bred cykelsti foran børnehaven, så der er bedre plads til 
de gående og cyklende forældre og børn. Ved at ”vende bilerne” foran børne-
haven og med reflekspæle undgå parkering langs vejen syd for børnehaven, 
ønsker man at undgå farlige situationer, hvor biler bakker ud foran hinanden. 

 For enden af Ladingvej har Vej og Trafik fjernet det lille stykke fortov og i 
stedet ført cykelstien sammen med cykelstien langs Langelinie. Om end der 
ligger en trafiksagkyndig begrundelse for denne ændring, må man, som for-
ældre, forholde sig til, at børnene i endnu højere grad risikerer at støde sam-
men rundt om det skarpe hjørne uden udsyn, hvor de ledes direkte mod cykel-
trafikken.  

  Onsdag d.12.nov. afholdt Eja Lund (fællesbestyrelsen) og jeg et møde med 
John Haarup Laursen og Martin Frausing Poulsen (fra Skanderborg Byråd), 
der begge har vist interesse for skolevejen til Herskindskolen. På mødet fik 
Eja og jeg mulighed for at fremføre vore synspunkter på skolevejene i Her-
skind, og de to politikere bød selv ind med forslag og idéer i forhold handle-
muligheder. Mødet inkluderede også en gåtur fra Brugsens parkeringsplads 
op til Herskindskolen. 
  Med et let sarkastisk tonefald må jeg konkludere, at det stadig er sikrest 
ikke at overholde færdselsloven, når det handler om Herskind-børnenes (syd 
for Langelinie) færdsel til og fra skole. Skulle de overholde loven, måtte de 
nemlig ikke cykle ned af den enkeltrettede skolesti (for cyklister) langs 
Ladingvej, men skulle i stedet cykle på vejen. Ligeledes er de velmenende 
bilister, der standser for børnene, der skal passere Langelinie, på ”kant med 
loven”, da man jo ifølge færdselsloven ikke må standse ”uden grund”. 

Jesper Laursen, Præstbrovej 5, Herskind 
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Landsbyrådet 

 

Patch-Work med mere 
  Vi er nogle, der mødes på Herskindskolen hver anden onsdag og syr Patch-

Work. Har du lyst til andet som fx at lave kort, brodere, filte eller strikke, så 

kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 til ca.21
30

 i alle lige 

uger. Vi starter onsdag d.7.jan. 

Hilsen Anna, Aase, Karin, Sysser, Bente M., Sara, Ingeborg og Lisbeth (tlf.8695 4508) 

 

Nyt fra blomsterparken 
  Som I kan se, er der nu lagt asfalt på 2. etape, og første hold er begyndt at 

bygge, og snart kommer flere til. Elværket er også snart færdig med at træk-

ke el, fiber og tdc rundt til alle og vej lys til området.  

  Det har dog givet nogle udfordringer med alt det vand, der er kommet. 

Men vi har også kun ventet i 3 mdr. på dem, og dengang var det jo som sagt 

tørvejr. Der er stadig huller, der står med vand, og der er gjort opmærksom 

på, at der er børn i området, og at Elværket har ansvar for dette. 

  Søen er blevet gjort meget større, og der er sprøjtet og sået græs. Et skønt 

naturområde hvor vi har snakket om evt. frugt træer og evt. bålplads, men 

nu skal vi lige se, om græsset kommer op. 

  Stien er flyttet rundt om søen og munder ud til vejen ved busstoppestedet. 

Senere bliver den også ført ned til vejen ved transformatoren, hvor elværket 

og forsyningen skal have adgang. Stien rundt om hele området er lagt, men 

mangler at blive stampet op flere steder. Må gerne bruges af alle, men er 

dog ikke nem at cykle på. 

  Vi får 3 grønne områder, søen, fodboldbane/legeplads og i det nordøstlige 

hjørne, hvor al overskudsjorden ligger. Her påtænker vi at lave en kælke-

bakke, som måske også kunne bruges til skateboardbane eller måske noget 

helt andet. Hvem ved - der er jo områder nok at lave noget på. 

  Vi er jo i forvejen grønne her på den anden side, da vores varmeforsyning 

er jordvarme/ luft til vand og solceller bestemt af Skanderborg Kommune. 

  Til slut kan jeg fortælle, at grundsalget går over al forventning, så det er jo 

godt for byen også. 

Der er forespørgsler på dobbelthusene, så det er spændende, om vi også kan 

få sat gang i dem. 

God jul til alle. På bestyrelsens vegne Inge Jeppesen  
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Landsbyrådet  

Annoncer: 

Dans for ældre  
den sidste tirsdag i januar, februar og marts. 

Kom til en glad danseaften på Tjørnehaven. 
Tirsdag d.27.jan.kl.19

30
.  

Pris 60 kr. for dans og kaffe m. brød. 

 Aktivitetsrådet, Tjørnehaven 

 

 

EDB for ældre på Skovbyskolen. 
    Vi kan desværre ikke komme op på Herskindskolen mere, men vi har 

fået lov til at fortsætte på Skovbyskolen, hvor der står 30 computere med 

Windows 7. Det er jo den, de fleste helst vil bruge, så her er der så en 

mulighed for at komme videre med det, man gerne vil lære. 

    Kurset er hver onsdag fra kl.15-17 og koster 30 kr./gang. Materialerne 

er gratis, og det er dig, der bestemmer, hvad du vil lære. Skriv noget ned, 

så laver jeg et stykke papir, og vi kan afprøve det på skolen. Derefter kan 

du selv prøve at lave det hjemme. Her har du nu muligheden, da du får 

papiret med hjem. 

  Skulle du eller en sambo ikke kunne komme derover på grund af helbred 

eller andet, kan du få hjælp hjemme ved dig selv hver dag fra kl.10 -12 og 

her koster det 50 kr. incl. kørsel og materialer. Er du interesseret, så ring 

eller send mig en mail, tlf. 8696 2113 eller klunte@gefiber.dk.  

Hans Gravsholt og Flemming Pedersen 

 

 

Opdatering af herskind-skivholme.dk 
  Hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk - Landsbyrådets hjemmeside – 

Desværre er der ikke sket meget på dette område, men ”den gamle” hjemme-

side har fået en ”ansigtsløftning”, så den er mere brugervenlig og ajourført. 
Inge Lorenzen 

   

mailto:klunte@gefiber.dk
http://herskind-skivholme.dk/
http://www.herskind-skivholme.dk/
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Landsbyrådet 

Nyt fra Galten Bibliotek 
  Onsdag formiddag-åbent for småbørn. Husk at alle småbørn er velkomne 

hver onsdag formiddag i tidsrummet fra kl.9 til kl.11.  

  Bibliotekets åbningstider er de sædvanlige. Også den ubetjente åbningstid 

fra mandag til torsdag inkl. fra kl.11 til 13. 
 

  Bent Nielsen fortæller om og læser op af Jeppe Aakjær. Alle er velkomne. 

Torsdag d.29. januar kl.19 på Galten Bibliotek 
 

Børnekulissen og Galten Bibliotek præsenterer: HEKSEHYL OG BJØRNEKLO 
Forestilling for de 3 til 6-årige i BIOHUSET lørdag d.21.februar kl.10. 
 

  Rejseforedrag om New Zealand med Jørgen M. Jørgensen. Galten Bibliotek 

torsdag d.26. februar kl.19. Alle er velkomne. Gratis adgang. Kaffe og te. 
I 2013 foretog biologen, prof. Jørgen M.Jørgensen en månedlang rejse i lejet autocamper på 

New Zealands nord- og sydø. Billeder fra turen viser de kæmpemæssige Kauri-træer og gey-

sere  på  nordøen, mens sydøens barske vestkyst med jadesliberier og den mere idylliske 

østkyst med yngleplads for kæmpemæssige albatrosser gjorde stort indtryk. En særlig ople-
velse var besøget på Stewart Island med natlig vandring efter kiwi, en vingeløs strudsefugl. 

Bliv Bogen-kommer låner:  
Har du ikke mulighed for at besøge biblioteket i Galten, kan du tilmeldes 

vores Bogen-kommer ordning. Du får en pose bøger eller andre materialer 

(lydbøger, film etc.) bragt til døren èn 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. 

Du kan altid henvende dig på 8794 2890 eller brita.rodam@skanderborg.dk 

PS: Der er pt. én bruger fra området nord for Lyngbygård Å. men mange fra 

andre områder i den tidl. Galten Kommune.              Brita Rodam 

Seniorforeningen for Galten og omegn 
28.11. Julefrokost i Fælleshuset, Porsevænget 
15.12. Julehygge i Sognegården i Galten 
12.  1. Niels Rugholm har fløjet med redningshelekopter. *) 
  9.  2. Jørgen Skammeritz. Humor til hverdag og fest.*) 
  9.  3. Rosenorkestret, Silkeborg underholder *) 
13.  4. Generalforsamling i Sognegården i Galten 
 *) Arrangementet er i Sognegården i Galten 
Bestyrelse: 
Ruth Østergaard (form.) tlf.2643 4704 Kristian Møller   tlf.8694 7121 
Lis Thirup (kasserer) tlf.8694 4606  Rita Ravn  tlf.8694 3791 
Vita Hansen (sekr.) tlf.86954274 og 20650274 
Lis Bjerring  tlf.8695 0343 Holger Thomsen tlf.8694 4542 

mailto:brita.rodam@skanderborg.dk
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Landsbyrådet 

 

Sporene i Lyngbygård Ådal 
  Der er sikkert en del, der har undret sig over den lille sø, der er ved at blive 

etableret lidt nordøst for fugletårnet. Hertha har i længere tid ønsket det lave 

område ved sporet ændret, og ved bygning af det nye hus ved siden af gart-

neriet og drivhuset, blev det muligt at få det realiseret, så vandet fra taget på 

bygningen (senere også fra de huse, der vil blive bygget syd for drivhuset) 

kan ledes ned til søen, som også får vand fra drænledninger. 

  Hertha har søgt om de nødvendige tilladelser, og et af kravene er, at vandet 

ikke må ledes direkte i grøften, men skal ledes til en ”sø”. I søen er der eta-

bleret overløb, så der vil være vand i søen det meste af tiden.  

  Hertha har modtaget endelig landzonetilladelse d.26.juni 2014, og af den 

fremgår det bl.a., at hvis hullet er for lille til at opsamle vandet, vil det blive 

udvidet, samt at vandløbet formentlig er en gravet grøft og ikke er omfattet 

af krav om 2 m bræmmer. Der er desuden nævnt ni betingelser: bl.a. ingen 

øer, ingen fisk, ingen fodring og højest 50 cm jord på arealerne ved søen. 

  Som det fremgår af nedenstående foto, er arbejdet ikke færdigt, men der er 

pt for blødt til, at der kan arbejdes i området. Udjævning af jorden vil blive 

foretaget snarest, og der vil blive sået græs. Det er svært at passere for bru-

gere af sporet, men man kan gå vest om området. Hertha vil lade kvæget af-

græsse helt ned til søen for at forhindre, at der komme dunhammer, rør mm. 

  
  Sporet er i øvrigt også ret blødt mange andre steder, og det er nødvendigt 

at have fodtøj på derefter. Mange steder er det også leret og glat, men forhå-

bentlig går man forsigtigt, så skader undgås. 

  Det ”nye spor” vest for Præstbroen anvendes vist ikke meget af beboerne 

nord for åen, men fra Skovby-siden er der jævnlig besøgende. Det har været 

nødvendigt med nyt optryk af den fælles folder.  

Hans Gravsholt  
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  Landsbysamvirket 
 

Fra seneste referat fra Landsbysamvirket (20.nov.) er der hentet følgende: 

  Gentænk landsbyen. Skanderborg Kommune deltog i landsbytræffet i 

Hampen med en stand under temaet Landsbybutikken – fællesskab og 

medier. Købmanden i Alken, Hos Købmanden Hylke og Dagligbrugsen 

Tebstrup deltog sammen med Landsbysamvirket. Standen var velbesøgt.  

  Ud over standene var der på ”bytorvet” indlæg om forskellige emner. Det 

er allerede besluttet, at landsbytræffet gentages 7.nov.2015. Endvidere har 

Gentænk Landsbyen-projektet henvendt sig med en opfordring til at arbejde 

videre med landsbybutikker for at afprøve erfaringsudveksling og netværk.  

  Info møder vedrørende trafik. En række landsbyer har vist interesse for, 

at Landsbysamvirket arrangerer et møde om trafik. Trafikafd. kontaktes om 

et møde, hvor kommunens folk fortæller om trafikproblemer og de mulighe-

der, man har afprøvet for at løse dem i samarbejde med de lokale beboere. 

  Bosætning på landet, Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er god-

kendt af byrådet. Den kommunale administrations arbejde med at forankre 

konkrete punkter i kommunens praksis blev drøftet. En person på kommu-

nen skal spørges om juridiske muligheder for at udstykke storparceller. 

  Årets Landsby. Fristen for forslag til Årets Landsby er nået, og Landsby-

samvirket behandlede indkomne forslag. Der arbejdes med et arrangement, 

hvor vinderen afsløres. 
 

 

Foto fra Gentænk Landsbyen standen. 

Som det fremgår, var pressen til stede. 

Generalforsamlingen er planlagt til 

d.26.febr. i Blegind Forsamlingshus. 

Se i øvrigt Landsbysamvirkets hj.side 

www.landsbysamvirket.dk  

Hans Gravsholt 

 

http://www.landsbysamvirket.dk/
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Skanderborg afdeling              

Svampetur. 
  Lørdag d.20.sept.2014 kl.13 var der Svampetur i Kolskoven. Turen var begun-
stiget med fint vejr og med over 100 deltagere, som medførte store P-problemer.  

DN-tur vinter 2014 
Kyndelmissetur i Lyngbakkerne v.Gl.Rye søndag d.31.jan. Start kl.13

30
 

fra P-plads på Emborgvej, 185 m SØ for Gl.Rye byskilt. Turleder: Otto 

Andersen. Husk varmt tøj. Der er planlagt 9 andre ture. Mere om dem i næ-

ste nr. af Herskindsigt. Tilmelding er ikke nødvendig og DN´s ture er gratis. 

Årsmøde 
   DN's afdeling i Skanderborg holdt årsmøde tirsdag d.11.nov. 
Beretningen kan findes på http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=251. Biolog 
Jan Pedersen fra DN´sekretariat fortalte om naturbeskyttelse og biodiversitet 
På mødet blev der valgt ny bestyrelse, og den er herefter: 

Navn   Adresse   E-mail 
Olaf Møller, formand  Engvej 9, 8680 Ry  olaf.moeller@mail.dk 

Niels Thernøe, næstform.  Ottestoften 17, 8660 Skb.  niels-thernoe@mail.dk 

Otto Andersen, sekretær Kielsgårdsvej 29 8680 Ry  karot@andersen.gmail.dk 
Søren Brandt  Skovparken 49, 8660 Skb. hasomb@os.dk 

Bente Andersen  Gyldenmuld 3, Gram, 8660 Skb.      bentegyldenmuld3@hotmail.com 

Jacob Andersen  Gyldenmuld 3, Gram, 8660 Skb.   jacobsoelgaard@gmail.com 

Tina Christie Fleischer Møllegade 18, 8660 Skb. T.C.Fleischer@ofir.dk 

Nanna Richter Sigkærgårdsvej 1a, 8660 Skb.     Nannac_richter@hotmail.com 

Hanne Borre  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Jan Hougaard  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Henrik Borgtoft Pedersen  Gl. Ryvej 13, Adslev, 8362 Hørning  borgtoft@hotmail.com 

Klaus Egholm  Virringvej 42, Gram 8660 Skb.  egholm@mail.dk 

Keld Mortensen  Fyrreskrænten 3, Gl. Ry 8680 Ry     keldmortensen@natureeyes.dk 

Hans Jacobsen Syrenvænget 16, 8362 Hørning hans49jakobsen@gmail.com 

Hans Gravsholt  Fuglevænget 8, Herskind 8464 Galten  hagra@gefiberpost.dk 

Suppleanter 

Karin Vibeke Nielsen       Skivholmevej 74, 8464 Galten kvnielsen@gefiberpost.dk 

Gert Thøgersen Kirsebærvænget, 8464 Galten gert.privat@webspeed.dk  

Poul Ganer  Isagervej 23 B 8680 Ry  poul@ganer.dk 
Hanne Mortensen 

Ad hoc medlemmer 

Erik Kjær Hansen (hj.siden) Mølleparken 14, 8660 Skb. KjærHansen@mac.com 

Vibeke Rahbek Stjerneparken 4, 8660 Skb. Vibeke_rahbek@yahoo.com 

Hans Gravsholt  

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=251
mailto:T.C.Fleischer@ofir.dk
mailto:Nannac_richter@hotmail.com
mailto:gert.privat@webspeed.dk
mailto:poul@ganer.dk
mailto:KjærHansen@mac.com
mailto:Vibeke_rahbek@yahoo.com
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     Nyt fra Herskindskolen 

   

Herskind på det globale landkort – Erasmus Plus  
  Igennem efterhånden mange år har Herskindskolen haft tradition for et 

internationalt samarbejde. Senest med nuværende 9.b, som gennem to år 

rejste Europa tyndt i deres projekt ”We have borrowed Earth from our chil-

dren”. Dette projekt sluttede med en fællestur til Polen og Slovakiet for alle 

de involverede lande og en repræsentativ gruppe af deltagere fra hvert land.  

  Nu er næste internationale projekt på vej, og denne gang bliver det et efter-

uddannelsesprojekt for de ansatte. Hvordan, hvor mange og hvor lang tid er 

endnu uvist – men det bliver sandsynligvis et længere projekt med arbejds-

titlen ”Interkulturel kompetenceudvikling og projektstyring”. Det vil vi selv-

følgelig holde jer løbende orienterede om, når vi har nyt om projektet.  

  Målet med dette projekt er at udbygge det internationale samarbejde, at 

bruge fremmedsprog i flere sammenhænge – også i undervisningssammen-

hænge med elever. 

Betina Duedal 

 
 

Trafik omkring skolen 
  Vi er ved at få ændret parkeringsforholdene i forbindelse med etablering af 

den nye cykelsti. På Intra under trafikforhold kan I se planen for den frem-

tidige af- og pålæsning, som skal ske i de nye båse foran børnehaven og 

SFO. På parkeringspladsen vil der blive flere pladser til parkering. Desuden 

bliver udkørslen udvidet, så adgangsforholdene bliver bedre.  

  Vi siger tak til alle for et godt år i 2014, og ønsker alle en glædelig jul og et 

godt nytår. 

   

      Kim Sørensen 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
8464 GALTEN 

TLF. 87 94 32 50 
 herskindskolen@skanderborg.dk 

 www.herskindskolen.dk  
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Herskindskolen 

 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
Lanternefest 
  Vi nærmer os nu den tid på året, som nok er mange børnehavebørns højde-

punkt. I Nordlyset byder vi højtiden velkommen med den årligt tilbageven-

dende lanternefest. Lanternefesten foregik i år d.25.nov. Kl.16
20

 stod der 

mere end 50 flyverdragtklædte stolte børnehavebørn parate med hver deres 

lanterne, som naturligvis var designet og udformet af børnene selv. Børn og 

personale sang Lanternesangen for de stolte fremmødte forældre. Herefter 

gik vi i samlet flok rundt om indskolingen, hvorefter der blev serveret æble-

skiver, glögg og saftevand på legepladsen. Det var en rigtig hyggelig efter-

middag med stort fremmøde. 

”Projekt sokkedukke” 
  I Nordlyset arbejdes der med seks læreplanstemaer, hvoraf den ene af dem 

er ”barnets alsidige personlige udvikling”. Her er der fokus på, at barnet 

lærer sig selv at kende og finder dets personlige grænser. Barnet lærer at 

tackle de følelser, der kommer frem, når man færdes i fællesskabet i Nord-

lyset. På forældremødet d.11.nov. fortalte Diana og Tina, hvordan de i Stjer-

nen har arbejdet med dette læreplanstema igennem ”Projekt Sokkedukke”. 

Børnene har hver især lavet deres egen personlige sokkedukke. De har valgt 

køn, hårfarve, personlige egenskaber og givet sokkedukken et navn – og her 

er der i mange tilfælde navnesammenfald med mor, far eller en ven… Hele 

processen omkring skabelsen af sokkedukkerne endte ud i en stor, smuk 

ceremoni – barnedåben, som børnene gik meget højt op i.  

  Sokkedukkerne følger med over i det næste læreplanstema i Stjernen, nem-

lig ”barnets sociale kompetencer”. I Stjernen er der stor interesse for rolle-

spil og skuespil, og børnene kan ved hjælp af dukkerne tage fat i situationer 

fra dagligdagen, som de spiller med dukkerne, hvorefter hele børnegruppen 

kan reflektere over situationen og afprøve forskellige måder at takle konflik-

ter og opbygge relationer på. Herigennem opbygger børnene sociale kompe-

tencer og udvikler empati og forståelse. Som afslutning på forældremødet 

gav Tina og Diana et eksempel på, hvordan et dukke-rollespil kunne udspil-

le sig – det var en fornøjelse at se to voksne mennesker have det så sjovt, alt 

imens de arbejder med vores børns ”alsidige personlige udvikling”.  

Lars Dahl 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Uddelerens Klumme 
   Så er et travlt år ved at nærme sig afslutningen. Vi glæder os til jul, og kan se 

tilbage på et år med et fantastisk statusresultat, en omsætning der stiger, en glad 

Smiley fra Fødevarestyrelsen, og overskud til konsolidering af foreningen.  
Jeg har haft fornøjelsen i 8 år, og statusresultatet er et af de bedste i min tid. Søjler-

ne viser, hvor stor en del af omsætningen der er svind, så jo mindre søjle - jo bedre. 

Her ses statusresultaterne fra 2006 og frem til 2014 

 

      I de første måneder af året havde vi en forrygende vækst. Vi kan godt mærke, 
at der skal kæmpes lidt mere for det nu. I vil nok opleve at få lidt flere SMS'er. 

Kom endelig og sig til, hvis det bliver for meget, men sidste weekend solgte vi for 

6000 kr. i Mammen ost blot ved at købe en stak hjem, lave et godt tilbud og sende 

det ud til jer via SMS. Det virker. 
  Tirsdag d.11.nov.fik vi en glad Smiley, og det blev fejret. Det er sådan en gys-op-

levelse, når damen i den grønne kittel kommer ind ad døren, men vi fik topkarakter. 

  De 800.000 kr., vi har lagt oven i omsætningen i 2014 i forhold til 2013, luner 
godt på bundlinien, og Herskind Brugsforening kan konsolidere sig. Det er stærkt 

gået. Tak for opbakningen, for uden jer - ingen os. Disse tal er efter de første 10 

måneder, så det er spændende med julehandlen. Vi har valgt at fravælge en stor del 
af de julevarer, vi alligevel må sætte ned til under halv pris for at komme af med 

dem. Det er der ikke meget forretning i. 

Kvickly SB Irma Fakta DB 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Herskind Brugsforening 

  Ser man på Coop ser det foreløbige driftsmæssige resultat for 2014 sådan ud. 

 
Den eneste kæde, der giver underskud, er Fakta, der er blevet hårdt ramt af den nye 
"lukkelov". Fakta har fået vores forhenværende kædedirektør som kædechef, og 
mon ikke nok han skal få vendt skuden.   
For vores lille brugs ser det således ud i perioden 2009 til 2014: 

Det ses tydeligt, at vi investerede mange penge i butikken i 2011, hvor vi byggede 
om, og i 2013, hvor vi investerede i de elektroniske hyldeforkanter. Næste år kom-
mer turen til låger på køl og frys. De bliver vildt smarte med ledlys i. 
  Desværre blev det også det år, hvor vi har haft besøg af alt for mange banditter.  
Senest blev vi berøvet cigaretter for ca.40.000 kr. Det er mange penge, alt for man-
ge penge, men tyvene er yderst koldblodige og professionelle, og til trods for at vi 
har en bunke video og billeder optaget af dem, har politiet ikke kunnet finde dem 
endnu, og vi må som brugsforening tage den økonomiske lussing, det er.  
  Ser vi fremad mod 2015, har vi netop overstået budgetfasen. Desværre bliver det 
endnu dyrere at være en del af Coop. Det er den rigtige kæde for os, men det koster 
dyrt. Alene til IT bruger vi en masse penge hver måned, og de problematikker, vi 
havde sidste år med dårlig bogføring, er vi heldigvis ovre. Udfordringerne lige nu 
går på implementeringen af et SAP system (et softwarefirme) til håndtering af HR 
(Human resourse = personaleledelse), som er sat i gang, og økonomidelen får vi for-
nøjelsen af til foråret. Coop har mange skibe i søen. 
  Vi satser stort på kød og vin i 2015. Der er indkøbt en ny køler til weekend-kød.   
I sidste weekend solgte vi 80 pakker wienerschnitzel, og når I læser dette, har en 
del af jer sikkert spist ørred til billige penge. En anden forandring i 2015 bliver, at 
vinafdelingen får vokseværk. Hvidvinene og gave artiklerne får mere plads, og så 
bliver der 2 gange om måneden åbnet for nogle af de gode flasker, hold øje med 
opslagene på info-skærmen.    Michael  

Kvickly SB Irma Fakta DB 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Herskind Brugsforening 

Siden sidst 
Udlejningsejendommen.  
  Vi har pr. 1.november fået ny lejer, så det er dejligt, at der ikke har været 
noget slip fra den sidste lejer flyttede. 
  I løbet af november har vi yderligere forbedret huset, idet vi har fået 

sprøjtet isolering ind under gulvene, så det kan jo kun blive godt. 

Kommende arrangementer  
JUL: Traditioner skal der jo helst ikke røres ved, og derfor er alt også, som 
det plejer i jeres brugs omkring juletid. Børnenes julesokker kunne afleveres 
fra den 1.december, og så kan de hentes igen den 20.december.  

  Det er jo der, vi får besøg af julemanden, og der er æbleskiver mm. i 
butikken til både børn og voksne fra kl.11 til ca.kl.12

30
. 

Nytår 
Her bliver det også, som det plejer, den 31.dec. Vi serverer champagne m.m. 
og ønsker hinanden godt nytår fra kl.12 til kl.14. 

Generalforsamlingen 
  Bestyrelsen har fastsat generalforsamlingen til tirsdag d.24.marts 2015, så 

sæt allerede nu X i kalenderen. Selvfølgelig i Herskind Forsamlingshus. 

Vidste du: 
at hvis hver kunde køber for blot 2 kr. ekstra hver gang, giver det en omsæt-

ningsstigning 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 

mailadresse. 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 butikken. 
Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,   8695 4177 
Næstform.: Morten Dam,  Glentevænget 6 Herskind,   2371 6571 
Sekretær: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,   3135 6603 
Medlem Tina Bysted Røhr, Mindevej 9 Sjelle   4224 2986 
Medlem Børge Pedersen,  Lærkevænget 34 Herskind   8695 4144  
Medlem: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 4076 9755 
Medlem Peter Fjeldsted, Skivholmevej 58 Skivholme,  2360 4241 
Suppleant: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D, Herskind, 3209 5517 

Vi ønsker jer rigtig glædelig jul og et godt nytår - vi ses. 
Lis Weiling, Bestyrelsesformand 

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind Dilettantforening 
 

SÅ RUNDER VI IGEN! 
Herskind-dilettanterne har 30 års jubilæum denne sæson. 

Fredag d.20. og lørdag d.21.marts fejres jubilæet med 

”Sommergæster” 
og andet godt fra Herskinds opland, (og det strækker 

sig langt, eftersom Herskind jo er verdens navle!) 

Så sæt X i kalenderen og aftal med naboen, at I - 

denne spæde forårseftermiddag eller –aften  

- skal med som sommergæster. 
Nærmere om arrangementet i marts måneds Herskindsigt. 
. 
Bestyrelsen:  
Formand: Mette Rask Bøgh, Langelinie 53. Tlf. 2373 1775 

Kasserer: Susanne Lauridtsen, Fuglevænget 29 Tlf. 2173 4339 

Medlem: Anita Haurum, Fuglevænget 58. Tlf. 8695 4171 

Medlem: Bettinna Kaalund, Langelinie 6. Tlf. 2485 0753 

På Herskind-dilettanternes vegne Mette Rask Bøgh 
 

Herskind Folkekøkken  

  Julen er lige om hjørnet...2014 er i folkekøkken-regi gået rigtig godt, ikke 

mindst takket være de dedikerede madformænd m/k & deres arbejdsivrige 

og humørfyldte madhold. I folkekøkkenet mødes vi den 5. i hver måned til 

fællesspisning i Herskind Forsamlingshus, vi synger en sang eller 2 & hyg-

ger et par timer. Vi er i øjeblikket knap 100 medlemmer, men kan sagtens 

være flere... Man er på madhold én gang om året. De andre gange kommer 

man bare og sætter sig til bords - kan det være nemmere? 

  Om du/I har boet i området altid eller lige er flyttet til, er uden betydning. 

Ring for tilmelding til gratis prøvespisning på tlf. 2031 0986 senest d.27. i 

måneden før I ønsker at spise med. 

Tak for mad & glædelig jul. Joanne Ryall Jensen (formand)  
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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 tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250  
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.   

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.14.marts 2014 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.25.febr.2014 

December 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12     

lø 13 12 Julebadminton Herskindhallen 31 
sø 14 19

30
 Julekoncert. Det Ny Kammerkor Skivholme 

Kirke 
36 

ma 15  Julehygge. Seniorforeningen Galten sognegård 13 
ti 16     
on 17 19 Krybbespil. Hertha-beboere Skivholme Kirke 36+41 
to 18     
fr 19     

lø 20  Afhentning af julesokker Brugsen 21 
sø 21     

ma 22     
ti 23     
on 24 15 Julegudstjeneste i TV Skivholme 

Kirke 
36 

to 25     
fr 26     

lø 27     
sø 28     

ma 29  Tilmelding nytårsløb  29 
ti 30     
on 31 10 Hjerteløb. HB Runners 

Champagne 
Herskindhallen 
Brugsen 

29 
21 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Januar 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

to 1 16 Champagne + kransekage  Skjørring Kirke 36 
fr 2     

lø 3     
sø 4     

ma 5 18
30

 Folkekøkken Herskind F-hus 22 

ti 6 19 
 

Start på gymnastik, voksne 
Start ulve og juniorer 

Herskindhallen 
Trekanten 

28 
38 

on 7 19 
15 

Start på Patch-Work mm 
Start på Edb for ældre 

Herskindskolen 
Skovbyskolen 

11 
12 

to 8 19 
19 

Præmiewhist 
Start trop/spejere 

HB klublokale 
Trekanten 

29 
39 

fr 9     

lø 10 14
30

 Integrationskaffe Herskind F-hus 33 
sø 11     

ma 12  Niels Rugholm, redningshelekopter Galten sognegård 13 
ti 13 19 Rockgudstjeneste Galten Kirke 36 

on 14 11 Seniorklub Herskind F-hus 32 
to 15     
fr 16     

lø 17 13
30

 Nytårskoncert Skivholme Kirke 37 
sø 18     

ma 19     
ti 20 19

30
 Bent Nielsen om Jeppe Aakjær Caféen i Hertha 42 

on 21     
to 22 14 Doris Ottesen om Marie Bregendahl Galten Kirke+sogneg. 37 
fr 23 19 Niels Aagaard. Fællessang og koncert Salen i Hertha 42 

lø 24     

sø 25 16 Nytårskoncert. Lars R.Nørremark Galten Kirke 37 

ma 26     
ti 27 19

30
 Dans for ældre Tjørnehaven 12 

on 28 11 Seniorklub Herskind F-hus 32 
to 29 19 Bent Nielsen om Jeppe Aakjær Galten Bibliotek 13 

fr 30     

lø 31 13
30

 Kyndelmissetur, DN Lyngbakkerne, Rye 16 
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Februar 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

sø 1     

ma 2     
ti 3     
on 4 19 Lysbill.foredrag. Lars Thorkild Bjørn Sjelle Kirke+sogneg. 37 
to 5 18

30 

19
30

 
Folkekøkken 
Koncert. Pianisten Robin Coldwill 

Herskind F-hus 
Salen i Hertha 

22 
42 

fr 6     

lø 7 14 Lørdagscafé Hertha 41 
sø 8     

ma 9  Jørgen Skammeritz taler om humor Galten sognegård 13 
ti 10     
on 11 11 Seniorklub Herskind F-hus 32 
to 12     
fr 13     

lø 14     
sø 15     

ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19 18 

19 
Generalforsamling med spisning 
HB´s generalforsamling 

Skivholme F-hus 
Herskindhallen 

40 
28 

fr 20     

lø 21 10 Heksehyl og Bjørneklo Biohuset 13 
sø 22     

ma 23     

ti 24 19
30 

19
30

 

Generalforsaml. Herskind F-hus 

Dans for ældre 

Herskind F-hus 

Tjørnehaven 

33 

12 
on 25 11 

 

19 

Seniorklub 
Deadline Herskindsigt 
Thomas Frank om Krig og folk 

Herskind F-hus 
 

Skovby Kirke+sogneg. 

32 
3 

37 
to 26 19 

 
19 

Gert Mikkelsen viser 2014-foto 
Generalf. Landsbysamvirket 
Rejseforedrag. New Zeeland 

Sognegården 
Blegind F-hus 
Galten Bibliotek 

37 
15 
13 

fr 27     

lø 28     
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Marts 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

sø 1     

ma 2     
ti 3     
on 4     
to 5 18

30
 Folkekøkken Herskind F-hus 22 

fr 6  Quindeaften Herskind F-hus 33 

lø 7     

sø 8     

ma 9  Rosenorkestret, Silkeborg underh. Galten sognegård 13 
ti 10     
on 11 11 Seniorklub Herskind F-hus 32 
to 12     

fr 13     

lø 14     
sø 15     

ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     

fr 20  Dilettant Herskind F-hus 22 

lø 21  Dilettant Herskind F-hus 22 
sø 22     

ma 23     
ti 24  Brugsens generalforsamling  Herskind F-hus 21 
on 25 11 Seniorklub Herskind F-hus 32 

to 26     
fr 27     

lø 28     
sø 29     

ma 30     
ti 31 19

30
 Dans for ældre Tjørnehaven 12 

13. 4. Generalf. Seniorforen. Galten+omegn Galten sognegård  13 
17. 4.  Landsbydag Herskindhallen   4 
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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 Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 

Afdelingsformænd 
Badminton: Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold:  
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen  Langelinie 69, Herskind 2066 4150 
Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Kantinen/Klublokalet   Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 
 

Nyt fra bestyrelsen 
    Året 2014 går mod enden og endnu et afsnit i HB´s lange kalender er 
næsten gået og et nyt afsnit bag lågenummer 2015 er klar til at blive vist. 
Men inden afsnit 2014 slutter, er det tid til en lille status på de sidste 3 mdr. 
   Lørdag d.13.9. var der arbejdsdag i klubben, hallen og de omkringliggen-
de arealer. HB var repræsenteret stærkt af masser af medlemmer og besty-
relsen. Der var sat en meget ambitiøst målsætning op – klublokalet skulle 
males (2 gange), containeren med alle sommerfest-tingene skulle ryddes op, 
grillen sættes fast udenfor, den gamle container fra det gamle redskabsrum 
skulle have døre på, og alle toiletter og omklædningsrummene skulle have 
den helt store tur, og så var der lige alt det løse såsom ind med ny opvaske-
maskine, på med paslister m.m.   
   Alle, som var mødt op, var kampklare og indstillet på, at målet skulle nås. 
Gummihandsker, arbejdshandsker og pensler blev iført, og inden man næ-
sten have set sig om, var det tid til aftensmad, og alt var fikset. Og når jeg 
siger alt, mener jeg alt. 
   Klublokalet stod helt skarpt i sit nye hvide look, containeren totalt cleanet 
og genbrugspladsen i Skovby fyldt op, grillen spændt fast og omklædnings-
rummene og toiletterne stod som nye – kun en ny gang maling manglede. 
    Den store opbakning til arbejdsdagen vidner om et fantastisk fællesskab i 
og omkring Herskind og ikke mindst boldklubben. Så med stolthed i stem-
men siger jeg ”Jeg er en Herskindianer”. På klubbens og egne vegne skal 
der også lyde en kæmpe TAK til alle de frivillige, som hev en dag ud af 
deres travle kalender. 
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Herskind Boldklub 
    I efterårsferien fik vi malet omklædningsrummene og de 2 toiletter og 

mellemgange. Inden året er omme, vil hallen også få nye dørpartier, da de 

gamle er meget slidte. Udgifterne til malingen har klubben taget, og dørene 

betaler skolen. Det er nogle gode investeringer, som kommer os alle til gode 

– vi håber, at alle vil hjælpe med til at holde de nye flotte omgivelser super 

pæne og flotte i mange år. 

    Endelig stod det nye redskabsrum færdigt og er taget i brug. Alt det, som 

stod i hallen, er sat ud i de nye omgivelser, og vores hal står flot og indby-

dende til alle de vinterlige aktiviteter, som er i hallen. 

    Hvis man endnu ikke har oplevet de nye flotte omgivelser, vil jeg foreslå, 

at man tager et smut op omkring hallen og nyder synet. 

    I julemåneden forledes jeg næsten til at sige: Aldrig har her været så kønt, 

aldrig har der været så HB grønt – hvilket også minder mig om, at Herskind 

Boldklub ønsker alle medlemmer, frivillige og ja alle i Herskind og omegn 

en glædelig jul og et godt nytår. 

    På årets sidste dag holder HB igen det årlige nytårsløb – læs mere senere i 

vores sportsnyheder. 

 Generalforsamlingen er planlagt til torsdag d.19.februar 2015 kl.19 i 

klubbens lokaler. Vi håber at se en masse fremmødte. 

På vegne af HB`s bestyrelsen Kim Jakobsen 

 

GYMNASTIK 
Børn: 
Forældre/Barn    onsdag 16-17                       v/Megan 
Børn 4-7 år onsdag 17-18           v/Ulla, Helle, Julie,Camilla 
Spring 1.og 2.kl.  lørdag 10-11.30           v/Mickey,Victor,Anni, Jesper 
Voksne: 
Aerobic M/K tirsdag 19-20  v/Inge 
Zumba M/K  onsdag 19-20  v/Rikke 
....og så er det snart jul igen – og afslutningernes tid! 
   Voksenhold slutter af i uge 51. Og så skal vi i gang igen i 2015 i uge 2, 
tirsdag den 6. januar. 
   Børneholdenes instruktører aftaler selv deres afslutninger med forældrene. 
Der er stadig plads på alle hold, så nye medlemmer er meget velkomne. 
Husk der er gratis prøvetime. 
  Jeg ønsker jer alle en rigtig god og hyggelig Jul og et godt og motionsrigt 
Nytår. 

Inge Houg Jakobsen 
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Herskind Boldklub 

 

PRÆMIEWHIST 
 

  Foregår stadig torsdage fra kl.19 i HB klublokale – og vi vil meget gerne 

have flere spillere. Det er meget hygget, vi SPARer ikke os selv, vi går hel- 

HJERTET ind i spillet og KLØR på, så RUDERne dukker. 

Der er juleafslutning torsdag den 18.12., hvor vi starter spillet kl. 18
30

. 

Og så mødes vi igen efter nytår den 8.1.  

Orla Rasmussen/Bent Reiche 

 

HB Runners 
Nytårsløb onsdag den 31. december 2014 

GODT NYTÅR!  

 Start fra Herskindhallen. Alle er meget velkomne!  

Program:  

Kl. 10.00 - Velkomst  

Kl. 10.05 - Fælles opvarmning  

Kl. 10.15 - Løbstart - Cityruten (3,7 km), Langelinieruten (6,5 km) og 

Landruten (9 km)  

Kl. 11.00 - Forfriskninger i målområdet  

Kl. 11.45 - Fortsat god dag og på gensyn i det nye år til en masse skæg og 

sport!  

Godt nytår til alle!  

Praktisk info:  

Tilmelding og betaling sker online på vores hjemmeside senest 29. 

december 2014 www.herskindboldklub.dk  

 
Voksne: 30,- kr. 

Børn til og med 17 år: 0,- kr. 

HB Runners er automatisk tilmeldte.  

 

Både børn og voksne bedes tilmelde sig af hensyn til forplejning.  

Hvis sneen står knæhøjt, tager vi en omgang aktiviteter i hallen.. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Ulla – 2825 1791 
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Herskind Boldklub 

Fodbold 
"Nye vinde blæser over Herskind" 

   Efteråret kom, det så, det sejrede - og Herskind Dreamteam faldt med 

bladene. Fem sejre i 12 kampe var lige akkurat ikke nok til overlevelse. Vi 

endte på en skuffende 6. plads i en pulje med syv hold, hvilket betyder en 

tur med elevatoren ned til sløje Serie 5. En ærgerlig afslutning på Jakob 

"Bill" Jakobsen og undertegnedes HB-karriere, som hhv. træner og assistent. 

   Det er endnu ikke besluttet, hvem der tager over. Nye tider er i hvert fald 

på tapetet i Herskind. I takt med at de ældre spillere enten stopper på senior-

plan eller søger nye græsgange, så kommer nye, unge kræfter til. Disse sult-

ne gutter, som fx Casper Laursen, Libergren, SWAG, Hampen og Ginkgo-

Mads, tegner allerede et lyst billede af Herskind Dremteams fremtid. 
INFO til interesserede spillere: Vi triller indendørs bold hver tirsdag kl.20-
22 i hallen ved Herskindskolen. Til sidst et bette afslutningsdigt fra 
skribenten: "Atter i Serie 5 - og tilbage til en fuser  
 for hvem? - ja for drengene i de grønne bluser  
 som får bremset en lækker stim'  
 efter fem Serie 4-sæsoner i streg for Dreamteam  
 på skiltet står "nej tak til tilbagegang"  
 for HB vil returnere til Serie 4 som en boomerang  
 vi vil ikke være fluen i Serie 5's spind  
 så Hr. Skind - jeg ønsker dig go' vind!" 

På vegne af Herskind Serie 4, Mads Madkas'. 

Oldboys 
  Vi kan se tilbage på en sæson med blandede resultater og kan konstatere, at 
selv om vi faktisk er i stand til at spille en ret pæn gang fodbold, så har der 
også været kampe, hvor det må have været grumt at kigge på. 
  Tendensen har vist været den, at vi har spillet rigtig godt, når vi har mødt 
topholdene. Når vi så til gengæld har spillet mod de dårligere hold, har vi 
absolut ikke været for fine til at sænke vores niveau til under deres standard. 
Men i det mindste ved vi da, at vi kan... 
  Vintertræningen er i fuld gang. Eller.... jo, på papiret er den. Der er træning 
hver mandag kl.19 på grusbanen ved klubben, og om onsdagen træner vi på 
den nye kunstgræsbanen ved Klank Idrætsanlæg kl.20 til 21

30
. Fremmødet 

er ikke ligefrem prangende, men det sker da, at der møder nogen. Så håbet 
lever i bedste velgående. Har du lyst til at være med på holdet, skal du være 
meget velkommen. Du dukker simpelthen bare op på et af ovennævnte 
tidspunkter. Mere kompliceret er det ikke. Vi har for vane at træne hele året 
rundt, så det prøver vi også på i år.   Jakob Houg Jakobsen 
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Herskind Boldklub   
Badminton afdelingen efterår og vinter sæson 2014 – 2015 

 Så har de mørke timer og de lave temperaturer atter ramt Hallen i Herskind. 

Vi træner som vanligt mandage kl.15
30

-22. Børneholdene hygger og spiller 

badminton med hjælp fra frivillige trænere, der gør et stort og flot arbejde. 

  Den nye skolereform har også haft en virkning på vores medlemstal i børn- 

og unge-rækkerne, hvor medlemstallene er for nedadgående. Men sidder der 

børn og tænker, de kunne tænke sig at spille badminton, er de naturligvis 

altid velkomne til at prøve det hos os. Venligst tag kontakt til træner for de 

enkelte hold som findes på hjemmesiden. 

  I motionsrækkerne er turneringen i fuld gang, og her bliver der virkelig 

kæmpet. Vi har igen i år afviklet klubturnering/mesterskabs kampe. 

  Lørdag d.13.12. holder vi julebadminton i Hallen. Vi hygger med turnering 

fra kl.12 til 14
30

. Herefter spiser vi frokost og hygger i de flotte nymalede 

klublokaler. 

VIGTIG information. 

  Priser for badminton 2014-2015 kan ses på hjemmesiden, hvor også tilmel-

ding skal laves. Det er vigtigt, at man registrer sig via HB´s hjemmeside for 

tilmelding. 

  Der bliver igen i år mulighed for, at vores børn og unge kan deltage i turne-

ringer og stævner samt det store lokale kommunemesterskab. Jeg vil igen i 

år opfordre alle motionisterne til at deltage i kommunemesterskaberne. De 

bliver afviklet anden weekend i feb.2015. Nærmere info kan ses på tavlen i 

Hallen. 

  Vi har stadig brug for hjælp i badmintonafdelingen og vil gerne efterlyse 

trænere/hjælpere til informations arbejde omkring tilmelding til ungdoms-

stævner osv. 

  Med ønsket om en god Jul og et fantastisk badminton-år.  

  Med venlig hilsen  Badminton afdelingen. Søren Nedergaard . 
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Herskind Forsamlingshus 

 
 

Udlejning v/ Anna Marg.Kristensen Tlf. 5358 1303, Herskind 
Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 

Forsamlingshusets hjemmeside; www.herskind-forsamlingshus.dk 

Siden sidst 
   Foredrag med sprogmagister Ole Lauridsen. Kendt fra sproghjørnet. 

En hyggelig aften med et oplagt publikum og en festlig foredragsholder. 

Alle havde en god aften, hvor vort modersmåls mange finurligheder blev 

endevendt. 

  Julestuen. 18 juleglade ”piger” havde en dejlig aften sammen med Vibeke 

og Mette, fra Deco Plant. Der blev lavet flotte juledekorationer og smukke 

julebuketter med kugler, kogler og gran. Måske kan vi overtale Vibeke og 

Mette til et come back ved anden lejlighed. Hvem ved. 

  Seniorklubben mødes fortsat onsdag i ulige uger kl.11 -14. 

HUSK ingen tilmelding. Du møder bare op i forsamlingshuset. 

Sidste mødegang før jul er d.3.dec. Og første mødegang efter nytår bliver 

d.14. jan. Vil du vide mere, ring Anna Margr. 5358 1303. 

  Kontingent 2015: Snart nærmer tiden sig, hvor der atter skal betales 

kontingent. Der kommer opkrævning ud i starten af januar. Kontingent for 

2015: 175 kr./husstand, men kun 100 kr. for folkepensionister. 

  Hjertestarter: Herskind forsamlingshus har - takket være lokale sponsorer 

- fået en hjertestarter, som bliver opsat på facaden inden jul. 

 

Blå Børne løbe/gåcykel, glemt ved Herskind forsamlingshus, til spejdernes 

julemarked d.23.nov. Den står uden for forsamlingshuset.

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

  Generalforsamling: Torsdag d.24.februar, kl.19
30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen skal finde 2 nye til bestyrelsen, idet Bettinna og Rikke efter 

flere år i bestyrelsen ikke modtager genvalg. Det er dig, vi har brug for! 

Kontakt formand Anna Margr. for nærmere information. Tlf .5358 1303 

  Quindeaften: Fredag d. 6. marts. 
  Bestyrelsen arbejder allerede nu på at finde spændende udstillere. 

Har du forslag, er vi meget lydhøre. Ligeledes vil vi gerne have 2-3 

personer, som vil hjælpe med afvikling af aftenen. 

Opgaverne kan fx være gå til hånde i køkkenet – hjælpe med borddækning, 

barsalg samt servicering af gæsterne. Berit og Anna Margr. vil rigtig gerne 

høre fra jer.  Berit. Tlf. 2660 2401  - Anna Margr. tlf. 53581303. 

OBS:  

Integrationskaffe lørdag d.10.jan.kl.14
30

–17 i Herskind Forsamlingshus. 
  Er du flyttet til byen inden for de sidste par år, dvs. fra januar 2013, bliver 

du/I inviteret til hygge i forsamlingshuset, hvor alle byens foreninger vil 

være repræsenteret og fortælle om formål, vision, medlemskab m.m. 

  Alle vil modtage en invitation – men skulle vi glemme nogle, da det kan 

være svært at huske, hvem der er flyttet ind og hvornår, så det er ikke af ond 

vilje – kontakt da venligst Anna Margr. tlf. 5358 1303. 

HUSK det er gratis for dig at deltage – eftermiddagen er også for børnene. 

Der bliver lavet legehjørne i forsamlingshuset. 

Glædelig jul til alle bladets læsere fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen:  
Formand: Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8  Tlf: 8695 4180 og 5358 1303 
 Mail: annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk                   
Næstform.: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 2485 0753 
Kasserer: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind    Tlf: 8695 4183 
Sekretær: Minna Gaardskjær, Lærkevænget 2       Tlf.:4268 6658 
Ansvarlig for hjemmeside og infotavlen i Brugsen:  

Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 2485 0753 
Sponsortavle: Berit Pallesen, Vibevænget 39       Tlf.8695 4310 og 2660 2401  
Best.medlem: Rikke Eltved. Langelinie 66      Tlf: 5189 1693 
1.suppleant: Sussi Bager, Fuglevænget 24 Herskind   Tlf: 8695 4620 
2.suppleant: Tonny Hansen, Lærkevænget 12 Herskind    Tlf: 8695 4086 
Revisorer: Peder Christensen, Vibevænget 67 Herskind   Tlf: 8695 4057 
              og Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Herskind   Tlf: 8695 4155 
Revisorsuppleant: Anne Kaae, Ladingvej 4, Herskind 

Anna Margr. 

mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Herskind Borgerforening 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

  Skivholme Kirke bliver DR-kirke igen, og det bliver 

direkte fra julegudstjenesten d.24.dec.kl.15. Dejligt, at 

den smukke kirke ikke er blevet glemt, og der er jo også 

et fornemt kalkmaleri, der forestiller Maria, Josef og 

barnet.  Motivet er gengivet efter Birgitta af Vadstenas 

åbenbaring, hvor stalden ikke ligner en stald - snarere et 

lille kapel; men der er da dyr i stalden. Koret med lidt 

forstærkning skal medvirke, så der bliver øvet intenst 

hver tirsdag aften. Det er dejligt at synge i kor. 

Når hele udstyret til den direkte DR1-transmission er kørt i stilling i kirken 

d.24.december, vil der ikke være plads til så mange som ellers. Nogle har 

allerede spurgt, om der kan reserveres plads; men det kan der ikke. Der 

arbejdes på at få sat en skærm op i Sognegården, så man evt. kan følge 

julegudstjenesten derfra. Senere vil der nok komme en besked om det. 

 Der har været hyggeeftermiddage nogle torsdage i vores dejlige Sognegård. 

Kaffen er klar, og vi bidrager selv til underholdningen. Vi har hørt ”Mikkel 

Ræv” (Den gl. rævebog), om barndomserindringer fra 2. verdenskrig og om 

en tur til Assisi.  

 Men der sker da også andre ting i den kommende periode. Kirkebladet, 

som dækker Galten, Skovby og vores tre sogne, er lige udkommet. Glæd  

jer over forsidens smukke billede af Skivholme Kirke set fra præstegården. 

I bladet er der fyldig omtale af de mange arrangementer, og man er velkom-

men alle steder. På midtersiderne står tid for alle gudstjenester - bemærk, at 

den tidlige gudstjeneste bliver forkortet lidt og først begynder kl.9.30. Som 

sædvanlig kommer der her en kort omtale af resten, så har I datoer og sted. 

Søndag d. 14. dec. kl.19.30 er der julekoncert i Skivholme Kirke. Det 

bliver med "Det Ny Kammerkor" fra Århus. Der bliver julemusik og anden 

dejlig musik fra det det dygtige og rutinerede kor dirigeret af organist og 

kantor Anders Gaden. 

Onsdag d. 17. dec. kl. 19.00 kommer - traditionen tro - skuespillere fra 

Hertha og opfører "Kristi fødselsspil" og "Hyrdespil" i Skivholme Kirke.. 

Det skal nok blive både smukt og fornøjeligt. Se omtale side 41. 

Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 16.00 i Skjørring Kirke bydes der på 

champagne og kransekage med ønsket om et "Godt nytår". 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

Tirsdag d.13.jan.kl.19.00 er der rockgudstjeneste i Galten Kirke arrangeret 

af ungdomspræst Peter Tast. 

TRADITION: Nytårsfest lørdag d. 17. jan. kl. 13.30. Koncert i Skivholme 

Kirke med Anne-Marie Elbech på orgel og Rolf Sandmark på trækbasun. 
Derefter kaffebord med den berømte svesketærte, sang og hygge. 

Torsdag d. 22. jan. kl.14.00 kirkehøjskole i Galten. Efter en kort gudstje-

neste ved Betina Hjorth Præstegaard er der kaffe og foredrag i sognegården 

ved teolog og fortæller Doris Ottesen: "Marie Bregendahl - en overset 

mesterfortæller." 

Søndag d. 25. jan. kl.16.00 nytårskoncert i Galten Kirke i kirkeMUSIK-
højskolen. Kirkens dygtige organist, Lars Rosenlund Nørremark spiller. 

Onsdag d. 4. febr. kl.19.00 kirkehøjskole. Først i Sjelle Kirke og derefter 

lysbilledforedrag i Sognegården ved højskolelærer og forfatter Lars Thor-
kild Bjørn: " Asta Grundtvig fra Sjelle." 

Onsdag d.25.februar kl.19.00 er der kirkehøjskole i Skovby. Efter en kort 

gudstjeneste i kirken ved sognepræst Line Nilsson Ravn er der kaffe og 

foredrag i sognegården. Emnet er "Krig og folk?" Sådan spørger provst og 

tidligere feltpræst Thomas Frank. 

Torsdag d. 26. februar kl.19.00 afholdes det årlige menighedsmøde, hvor 

medlemmer af menighedsrådet vil fortælle om arbejde og planer. Geert 

Mikkelsen vil vise en lille billedkavalkade om årets gang i 2014. 

   Den lille sø eller dam ved Skivholme Kirke er blevet renset og er igen 

blevet ganske fin. 

             Eva Bach 



 

 38 

  

KFUM-spejderne i Herskind 
 

 

Nyt fra ulvene 
  Ulveflokken har fået vokseværk! Vi har p.t. 18 friske ulveunger i flokken, 

så der er "gang" i hytten - dejligt. 

  Med så mange børn er det jo ingen sag at lave forberedelser til spejdernes 

julemarked. Vi dekorerede bl.a. flotte gaveæsker, lavede "til og fra" kort og 

garnengle, og det hele blev solgt i spejderflidboden på julemarkedet. 

  Traditionen tro har vi også lavet juledekorationer til områdets pensionister 

(over 70 år)med stor hjælp fra ulvenes forældre og bedsteforældre. Tak for det. 

  Ulvenes sidste møde for i år er tirsdag d.2.december fra kl.17
30

 til 19, og vi 

ses efter juleferien tirsdag den 6.januar 2015. 

Mange juleulvehilsner fra lederne 

PS: Find os på Facebook. Søg efter "spejderne i Herskind" 

 

Nyt fra juniorspejderne (4.+5. klassetrin) 
   Juniorspejderne har været aktive på forskellige løb her i efteråret, de har 

været på opgaveløb og et refleksbrik løb. Til halloween lavede vi uhygge-

lige græskarlygter. 

  Op til afholdelse af julemarkedet lavede vi trænisser, som vi selv snittede 

og malede røde huer på. Vi lavede også havregrynskugler, som skulle sæl-

ges på markedet - vi måtte kun prøvesmage én hver! 

  Juniorspejdernes sidste møde i år er tirsdag d.2.december fra kl.19 til 20
30

, 

og vi ses efter juleferien tirsdag den 6.januar 2015. 

Tjikker-likker fra lederne 
Henriette & Joanne (Tlf. 2031 0986) 

 

Nyt fra bæverdammen 
   Vi har deltaget i et forrygende julemarked, hvor bævernes bidrag var 

pebernødder. Vi har haft et godt efterår og en filtelørdag. Onsdag d.3.dec. 

holder vi lidt julehygge og holder ferie til d.21. januar. 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle, Bæverlederne. 
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KFUM-spejderne i Herskind 

 

   Nyt fra gruppen. 
   Så blev det december, og hos spejderne er vi kommet i, det sørme det 

sandt december julehumør. Vi har nemlig haft et velbesøgt julemarked, det 

er dejligt med god opbakning. Tak til alle der besøgte spejderne i Herskind 

forsamlingshus søndag den 23.november. Vi fik et flot overskud, som vi kan 

bruge til spejderarbejde på ”Trekanten”.  Tak for gaver og ting til tombola 

og amerikansk lotteri. 

   I grupperådet arbejdes der lige nu på renovering af spejderhytten. Vi har et 

højt elforbrug, som gerne skal ned, så vi planlægger nyt tag med mere isole-

ring. Samtidig vil vi gerne have et større overdækket halvtag, samt en luft til 

luft varmepumpe. Godt med fremtidsplaner. 

   På spejdergrunden er det muligt at købe sanketræ. Er du interesseret, skal 

du kontakte Nels Jørgen på telefon 3082 0243. Nåletræ koster 100 kr. pr. 

rummeter, og blandet løvtræ sælges for 150 kr. pr. rummeter. 

 

Støt Spejderne 
   I år sælger spejderne igen juletræer på Præstbrovej 8. Overskuddet fra 

salget går til spejderne, så vi kan lave spændende og gode spejdermøder. 

Så kik forbi Kisser og Krisser og vælg et fint juletræ. Prisen på træet står 

på etiketten øverst på træet, og pengene kan afleveres i postkassen.  
 

Trop- og senior spejderne. 
   Efteråret har budt på spejderaftener med mad på bål. Vi har arbejdet med 

opbygning af bål og glædet ganen med små retter. Brændeskuret er bygget 

færdigt, så vi kan få tørt brænde hele vinteren. 

   Husk spejdermøderne er hver torsdag fra 19-21 på ”Trekanten”. Vi holder 

juleafslutning torsdag den 4.december. I 2015 har vi første spejdermøde 

torsdag den 8.januar.  

Glædelig jul og godt nytår til jer alle. Nels Jørgen. 
 

 

KFUM Spejderne Herskind 
1 brugt uniform str. S/M 200,- kr. 

Henvendelse til Anna Margr., Vibevænget 8, Herskind.  Tlf. 5358 1303  
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Skivholme Forsamlingshus 
Skivholmevej 87 

   Nu nærmer den søde juletid sig, og julelysene i hjemmene rundt i Skiv-

holme er tændt og vidner om hygge og varme. Vi har haft et travlt efterår 

med mange arrangementer i huset. 

Afholdte arrangementer siden sidst: 

  Arbejdsdagen den 11.9. var en god anledning til at få ordnet udearealerne, 

så vores hus nu er vinterklart og fremstår pænt og velholdt ude som inde. 

Tak til alle der mødte op og hjalp. Vi er rigtig glade for, at der kommer så 

mange, der vil give en hånd med. 

  Høstfesten den 4.10. var en dejlig aften med god mad og hyggeligt sam-

vær. Ca. 30 personer mødte op til hjemmelavet mad og god vin. 

  Det traditionsrige andespil blev holdt d.2.11., hvor ca.100 personer deltog. 

Det var en god aften med masser af ænder på spil samt amerikansk lotto 

med gevinster fra lokale sponsorer. Vi vil gerne takke for alle de fine spon-

sorgaver til jer alle. Det er virkelig fine gevinster, vi kan uddele til alle de 

fremmødte. 

  Den 15.11. var der irsk aften i huset. Der var levende musik leveret af Folk 

Friends. God musik krydret med små historier fortalt med god vestjydsk 

humor. Vi var 64 til spisning, hvor der blev serveret helstegt lam, kylling og 

flanksteak fra grillen med forskellige salater og kartofler. En rigtig hyggelig 

aften/nat med god musik og dans. 

Kommende begivenheder: 

Der er generalforsamling d.19.februar, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

Der vil blive serveret lasagne og salat fra kl.18.  

Kl.19 starter generalforsamlingen, hvor der serveres kaffe og the. Der sættes 

et tv op i skænkestuen, så børn kan blive underholdt imens. 
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      8695 4491/2382 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 

Rikke Jensen 

http://www.skivholme.net/
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Hertha Levefællesskab 
Lørdags Café: 7.febr.kl.14-16

30
. Alle udefra kan deltage. 

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. 

Julespil i Skivholme Kirke 
Onsdag den 17. dec.2014 kl.19. Opført af Hertha Levefællesskab. 

Ved juletid samles vi hvert år om bibelens fortælling om Josef og Maria, der drager 

til Betlehem for at blive skrevet i mandtal – om Maria, som snart skal føde sit barn, 

Jesus, men nægtes husly i byen og må føde i stalden mellem okse og æsel – om 

hyrderne på marken, der af en engel får bud om barnets fødsel og derfor drager til 

stalden for at finde Guds søn. 

  Disse begivenheder fortælles, spilles og synges i det julespil, som Hertha opfører. 

Det består af Kristi Fødselsspil og Hyrdespil. Spillene har deres rod og oprindelse i 

de gamle bondesamfund i Ungarn, hvor de i årene 1500-1700 opførtes hvert år. 

  Når høsten var overstået, samlede en ledende person i et sådant bondesamfund en 

række unge bønderkarle omkring sig for at danne en skuespillertrup. De unge men-

nesker, der jo hvert år havde set spillet, havde ikke svært ved at lære replikkerne. 

Sværere var det dog – da de udvalgte ikke just var byens bedste børn – at de måtte 

love, at de i den tid, de øvede og spillede, ikke måtte drikke, skulle holde sig fra 

værtshusene, opføre sig sømmeligt og være på tilbørlig afstand af pigerne! De måtte 

ikke synge skæmteviser og skulle i et og alt lyde den bonde/læremester, der stod for 

spillet. Blev reglerne brudt, var straffen at betale en bøde til kostumekassen. 

  Rollerne blev udelukkende spillet af mænd, og som sagt ikke just de mest skikke-

lige; men som øvningen skred frem, viste det sig, at spillene havde en særdeles 

gavnlig indflydelse - ikke mindst på de urolige gemytter. 

  Når spillet var færdigøvet, vandrede hele skuespillertruppen i dec. fra by til by. På 

kroen, hvor der forinden var gjort plads, bankede de på døren, trådte ind i det tæt-

pakkede lokale for så at fremføre deres spil for byens folk. Med en blanding af 

højtid og ”fald-på-halen-komedie” blev der, som spillet skred frem, skabt en 

stemning af andagt og glæde blandet med en god portion folkelig humor. 

  Vi spiller disse spil hvert år. Nu bruger vi selvfølgelig mænd og kvinder i rollerne. 

Vi forsager ikke en masse for at være med, og der er ingen bødekasse. Selvom det 

er det samme spil hvert år, forsøger vi at bringe noget af den oprindelige, enfoldige 

og folkelige varme ind i spillet, således at tilskuerne – sammen med den enkle 

scenografi – får noget, de kan glæde sig over resten at året. 

  Kedeligt bliver det ikke. Så når det nu for 8.år i træk banker på døren til den fyld-

te kirke i Skivholme, er det med en varm forventning fra publikum, skuespillerne 

bliver mødt. Se også omtalen side 36.       Per Clauson-Kaas 

http://www.hertha.dk/
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Hertha Levefællesskab 

 

Arrangementer i Kulturforeningen H.S.P. (Hertha Sport og Fritid) 

Alle er velkommen 

 
Foredrag i Caféen i Hertha 

Tirsdag d.20.jan 2015 kl.19
30

-21
30

 fortæller Bent Nielsen om Jeppe Aakjær. 

  ”Jeg har tidligere fortalt om og læst op af Hans Kirk, Gustav Wied og 

Johannes V. Jensen. Nu har jeg fundet endnu en dansk forfatter, som jeg har 

det godt med, nemlig Jeppe Aakjær. Jeg vil først fortælle noget om Jeppe 

Aakjærs liv og derefter læse et pat historier fra hans bog Vesterfra”. 
  Hele forestillingen varer 90 min. Der serveres kaffe/the og kage.  

Entre: 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer. 
 

Fællessang og koncert i Salen i Hertha 
  Fredag d.23.januar 2015 kl. 19-21 (og i cafeen 21.30-?) kommer Niels 

Aagaard, som bor i Økosamfundet i Hjortshøj. Han oplyser:  

  Jeg er uddannet musiker og har gennem årene spillet al mulig slags musik. 

Jeg holder meget af at spille til fællessang, spille i band eller være korleder. 

Her på sidste er jeg begyndt også at lave koncerter - mest alene. Jeg kender 

Hertha fra et samarbejde omkring ”Inklusionsbogen” og nu ”fremtidslabo-

ratorier”. Da fællessang og koncerter fungerer rigtig godt i økosamfundet i 

Hjortshøj, tænkte jeg, at det muligvis også vil fungere i Hertha og kunne 

give en rar aften. Derfor kommer jeg og spiller. Først et sæt på 5 numre 

solo, efterfulgt af 5 numre som fællessang. Efter en pause gentages dette 

med nye numre. I får uddelt teksterne til fællessangen.  

  Vi har talt om, at vi starter i salen ved bofællesskabet og fællessang - 

Hertha med rødvin. Da det er fredag, vil vi foreslå, at der bliver mulighed 

for efterfølgende at rykke op i cafeen. kl.ca.21
30

, bare for at holde stemnin-

gen for dem, der vil. Jeg flytter så med. Jeg håber, I kommer mange og syn-

ger, så taget i al beskedenhed og uden varige bygningsskader løfter sig.  

Entre: 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer. 

 

Koncert med pianisten Robin Coldwill torsdag den 5.februar kl.19
30
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Hertha Levefællesskab 

Nyt fra Nerthus, vores nye Bofællesskab 
 Flittige håndværkere fra Egebæk Byg er ved at lægge sidste hånd på byggeriet. De 
kommende 6 beboere (og alle os andre) har fulgt processen nøje, og d.5.dec. blev 

nøglen overdraget. Der var lacering af huset d.6.og 7.dec., og så kan der flyttes ind. 

  Søndag d.14.dec forventer vi, at alle er på plads, og det er 1.nat, hvor alle sover i 

deres nye værelse/lejlighed. Vi byder alle velkommen til at kigge ind forbi. Huset 
har brug for liv for at blive et rigtigt hjem. Der planlægges en mere højtidelig ind-

flytter-ceremoni i uge 3 i det nye år.           Majken fra medarbejdergruppen 

 
 

Tale på Vestemølle ved overrækkelse af ”guldplade”: 
Til Skanderborg Kommunes arkitekturpris.                    27.okt 2014 
  Vi havde nok ikke ventet at stå her i dag. Men vi vidste, allerede for 25 år siden, 
hvad vi ville. Omkring Herskind by var de fleste landbrug og gårde nedlagt. Mar-
kerne var blevet store. Postruter, kirke- stier og små veje var der ikke mere, nu var 
man henvist til asfaltvejene, hvis man lokalt ville gå i naturen. Her der var jo bare 
biler. Det var ikke længere muligt at gå en tur gennem det danske landskab. Her-
skinds borgere arbejdede på at få disse stier åbnet, men det lykkedes ikke rigtigt. 
  Hertha Levefællesskab slog sig ned ved siden af Herskind for snart 20 år siden. 
De havde fra begyndelsen af et klart ønske om at åbne op, gøre det muligt for alle 
at færdes frit mellem huse og ud i landbruget mellem afgrøder og dyr. Her blev 
lavet stier, men de blev ikke brugt så meget. 
  Først da det landsdækkede ”Spor i Landskabet” blev etableret, med forsikring 
mod skader ved færdsel på sporene og med tilladelse fra omkring 15 lodsejere, der 
nu sagde ja, skete der noget. Nu var det officielt tilladt af færdes her. Vi holdt fugle-
ture 2-3 gange om året med pæn tilslutning, og området blev mere og mere brugt.  
  Så blev Lyngbygård Å genslynget lige før amtet blev nedlagt et stor og spænden-
de 15 kr.mil. Kr. projekt, men der var bare ét problem! For den almindelige natur-
betragter var det ikke muligt at komme ned til åen. Så meget arbejde, og så kan 
man ikke komme ned og opleve, mærke åen og det nye liv omkring den. 
  Ideen til en gangbro helt ned til åen, en lille sø og et fugletårn blev født. Det blev 
der bred opbakning til fra alle sider, så inden vi så os om, trådte en masse menne-
sker og organisationer frem og tilbød støtte og hjælp. 
  Men som i så meget andet sker dette kun i kraft af, at der er nogle mennesker, der 
vil det og gør det. Her opstod der så et forbilledligt samarbejde mellem de lokale 
ildsjæle, interesseorganisationerne og kommunen. Der skulle laves mange ansøg-
ninger, søges penge, gives en mængde tilladelse. 
  Ja, en masse møder og to-tre års arbejde gik, så vi d.2.maj 2013 med over 100 
mennesker, borgmester og ”Herskind Sporvejsorkester” i spidsen kunne vi tage det 
hele i besiddelse. 
  I dag er der nu et omfattende Spor I Landskabet på to strækninger i Lyngbygaard 
Ådal fra syd for Herskind til nord for Skovby med flere gangbroer, shelter til over-
natning og et fint fugletårn.  
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Hertha Levefællesskab 
   Og det bliver brugt. Folk har taget det til sig, som er det er deres eget. Mange 

møder finder sted i det åbne landskab når man går tur, står i fugletårnet eller sidder 
på broen ned til åen, ja selv et fint teleskop til brug ved fugle ture kan man låne.  

   Dette kan være et eksempel på en social skulptur, der ved manges hjælp er blevet 

dannet og synliggjort i tårn og bro. Et lille arkitektonisk mesterværk, hvor ikke 

alt er synligt, men alligevel fremstår som en vigtig del af dette værk. 

Landsbyrådet Herskind-Skivholme Per Clauson-Kaas 

  
  Prisen overrækkes på Vestermølle d.27.10.           Per viser ”guldpladen” d.23.11. 

Organisationer, myndigheder og personer i det grønne partnerskab 
omkring Fugletårn, broer og Spor i Landskabet ved Lyngbygård Å. 

Skanderborg Kommune: Hans Bork-Brand, Kaare Jensen / Oplev Søhøjlandet.  
Folkeoplysningsudvalg i Skanderborg: Jesper Simonsen.  
Entreprenørgården Skanderborg: Carsten Petersen. 
Naturstyrelsen: Knud Erik Hesselbjerg / Hjerteforeningen 
Dansk Naturfredningsforening: Olaf Møller- Niels Tjernøe  
Dansk Ornitologisk Forening: Peter Lange 
Dansk botanisk Forening / Danmarks Sportsfisker Forbund 
KFUM Spejderne i Herskind: Niels Jørgen Nielsen / Sjelle Bylaug: Steen Frøslev 
Økonomiske bidragydere: 
Friluftsrådet Bent Brogård, Willi Dupont / Bodil Fonden 
Åge V. Jensen Fonde / Nordea-Fonden 
Spor i Landskabet / Naturstyrelsen Søhøjlandet (Pæle) 
Landdistriktspuljen / Natur og miljø. 
Broerne anlagt og sø udgravet af Woodways og Gert Frisch. Fugletårn bygget af 
Skovlykke fritidshuse og tegnet af Anette Lund 
Personer: 
Alle de mange frivillige, der har banket pæle ned, lavet kaffe osv. og praktiske folk 
Galten/Skovby: Kristian Skovhus / Marianne Purup, VisitSkanderborg 
Lodsejer: Jørgen Båstrup Nielsen / Kristian Nielsen / Hanne Hansen 
Hertha: Lars Landmand, Birthe Holt, Søren Hansen, Eja Lund, Per Clauson-Kaas 
Herskind: Mogens Grejsen og Hans Gravsholt 
Bente Uhre, Kommunens projekt leder / Kaare Jensen og Bendt Nielsen, Ry 

Per Clauson-Kaas   
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Hertha Levefællesskab 

Skanderborg arkitekturpris 2014 
  I regnvejr og rusk blev fugletårnet ved Lyngbygaard Å søndag d.23.nov. 
fejret med kaffe og kager, fordi tårnet havde modtaget Skanderborg Kom-
munes arkitekturpris 2014. 

  Den fine guldplade blev skruet og limet på tårnet som synligt bevis for, at 
omverdenen værdsætter de mange menneskers indsats, der er lagt i, at ”Spo-
ret i Landskabet”, broen ned til åen og fugletårnet er blevet lokalt folkeeje.  

  Da vi i dette forår så, at Skanderborg Kommune udskrev den årlige arkitek-
turpris, var der nogle, der tænkte: Her i Herskind sker der så meget kulturelt 
arkitektonisk. Skulle det ikke premieres? Konkurrencereglerne sagde, at det 
skulle være et bygningsværk opført i 2013 – 14. Mogens Grejsen foreslog 
fugletårnet og broen ned til åen. Derfor indstillede Landsbyrådet for Her-
skind-Skivholme initiativet til prisen. 

  Selv troede vi, det ville blive rigtig svært, så da prisen blev tildelt tårnet, 
blev vi meget overrasket. 

  Så søndag den 23.kl.10 - en regnvejrsdag i november - var måske ikke det 
rareste tidspunkt at stå i fugletårnet, men alligevel var 15 varmt påklædte 
mennesker mødt op sammen med 5 svaner, et par fiskehejrer og også en 
musvåge, der sad og skuttede sig i toppen af et elletræ ned til åen. 

  Fejringen sluttede med at synge den sang, Mogens G. skrev til indvielsen i 
2013 samt opstilling til et fælles foto på trappen til tårnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Se også omtalen af vandhul/sø på side 14  Per C-K 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvem blandt annoncørerne bor Langelinie 75? 

2. Hvad har fået Skanderborgs arkitekturpris i 2014? 

3. Hvem kan deltage i lørdags café i Hertha? 

4. Hvem blandt KFUM-spejderne har fået vokseværk? 

5. Fra hvilken kirke er der TV-transmission d. 24.12.? 

6. Hvad hedder borgerforeningens kasserer? 

7. Hvilken dato er der quindeaften i Herskind Forsamlingshus? 

8. Hvad sker der i Herskind Forsamlingshus d.10.jan.? 

9. Hvilken dato er der generalforsamling i Skivholme Forsamlingshus? 

10. Spilles der præmiewhist i boldklubben? 

11. Hvor mange mdr. dækker arrangementskalenderen? 

12. Er der plads til flere medlemmer i folkekøkkenet? 

13. Hvad hedder dilettantforestillingen i 2015? 

14. Hvem har afholdt Lanternefest? 

15. Ændrer skolen på P-forholdene? 

16. Hvem laver kyndelmissetur d.31.jan.2015? 

17. Bringer Galten Bibliotek bøger til døren? 

18. Er der fortsat gang i byggeriet i Blomsterparken? 

19. Er der arbejdsgr. omkring motorvej?  Vindmøller?  Trafiksikkerhed? 
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 

Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 3.marts.2015  
Indsendt af: 
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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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3.11. Der vises evt. kommende plads til vind-

møller SØ for motorvejskrydset ved Søften. 
 

 
5.11. Der undervises i brug af hjertestarter 

 i Herskind Forsamlingshus 

 
15.11. Liv i forsamlinghusene. Her Skivholme 

 

 
15.11. Folk Friends i Skivholme F-hus 

 
23.11. 5 svaner ved søen syd for fugletårnet 

 
24.11. Der laves juledekorationer 

 i Herskind Forsamlinghus. 

 


