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37. årgang nr. 142     Juni 2014 

 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 

 
 

 
Optagelse til Mit kæreste eje i TV2-Østjylland

http://www.herskind-skivholme.dk/
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  Det er et år siden, jeg sidst har skrevet lederen. Jeg ser helst, at jobbet skifter 
mellem de forskellige i redaktionen, så der bliver en vis variation i lederen.  

  Desværre må jeg starte med igen at skrive om vindmøller. For et år siden glædede 
det mig, at vi havde undgået kæmpe-vindmøller, men nu er der risiko for, at vi igen 

skal til at protestere mod dem. Se side 5. 

  Projektet Maries Have har det svært. Bl.a. er der store krav til egenfinansiering. 
Forhåbentlig findes der en løsning. Foreløbig satses der på byggeri af halvdelen af 
de boliger, jeg omtalte i lederen for juni 2013. 

  Byggeriet i Blomsterparken går strygende. 2.etape er i gang, så alt er ikke trist. 
Måske bliver der også tale om lejeboliger. Der er behov for lejeboliger i Herskind. 

  Som det fremgår af forsiden og af siderne for Herskind Forsamlingshus bliver der 
TV fra Herskind. TV-folkene var meget godt tilfredse med besøget, og det bliver 

interessant at se udsendelsen til efteråret. 

  Viborgvejs ændring/forlægning til motorvej er fortsat uafklaret. Forhåbentlig fast-
holdes Vejdirektoratets indstilling i den beslutning, der snart kommer. Læs side 6. 

Også her var jeg for et år siden optimist og er det endnu, selv om Langelinies ud-

kørsel i Viborgvej nok ikke bliver så god. 

  Brugsen har det tilsyneladende godt, selv om resultatet for 2013 var et underskud. 
Heldigvis er omsætningen stigende. Tilslutningen til brugsens arrangementer er 
god, og info-skærmen i butikken fungerer. 

  Herskind Borgerforening og Skivholme Forsamlingshus har som sædvanlig sankt-
hansbål, og førstnævnte har formået at få kommunen til at etablere et nyt busskur. 

Den gamle pavillon var ved at være nedslidt.  

  Boldklubben har endelig fået byggetilladelse til redskabsrummet, og planlægnin-
gen af sommerfesten er i gang. Desuden har de fået Liverpool fodboldskole til at 

komme med de bedste trænere. 

  Menighedsrådene tilbyder mange forskellige arrangementer – både kirketur til 
Viborg, friluftsgudstjenester, korsang, koncert og hyggeeftermiddage. 

  På sporet har der været flere fugleture, og der er anskaffet en teleskop-kikkert, 
som kan lånes i Hertha. Her arbejdes der fortsat med at få startet byggeplanerne. 
Desuden orienteres der om høstmarkedet sidst i august. 

  Det var noget af alt det, der sker i vores aktive område. Læs hele bladet. Start med 
kalenderen og hæng den evt. op på opslagstavlen. Kalenderen er placeret i bladet, 

så den kan tages ud. Det vil også være en god idé at få noteret i din egen kalender, 
hvis der er noget, der helst ikke skal glemmes.   

Hans Gravsholt 
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 

del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 

nyt i området. Næste nummer udkommer ca.12.sept.2014. Oplag 720 stk. 

Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til sept.udg.) onsdag d.3.sept.2014. 

Bladet kan også afhentes på pakkebordet ved døren i Herskind Brugs. 

INDHOLD juni 2014 
   4 – 10 Landsbyrådet  
 11   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 12 - 14 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 15 - 18 Herskind Brugsforening 
 19 - 22 Aktivitetskalender 
 23 - 25 Herskind Boldklub 
 26 - 27 Herskind Borgerforening 
 28 - 29 Herskind Forsamlingshus 
 29  Herskind Dilettanter 
 30   Skivholme Forsamlingshus 
 31  Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 32 - 33 KFUM-spejderne 
 34 - 37 Hertha Levefællesskab 
 38 - 40 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud marts 2014: Bent Rasmussen, Skivholmevej 73 

Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.42) kan som sædvanlig 

afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.3.sept.2014.   

Forside: TV-optagelser i Herskind. Se mere ved Herskind Forsamlingshus  

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 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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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14  2479 6556 inge.lorenzen@randers.dk 

Næstform.:Per Clauson-Kaas, Landsbyvænget 33 4651 1400 pckaas@hotmail.com  

Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4  2341 7962  lmorch@gefiber.dk    

Sekretær:Anders Christensen, Fuglevænget 38 6128 2222 anders@andersch.dk  

Presse+PR: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8  8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B    8695 4468 bo@sjoegaard.com  

             og Per Dalsgaard, Skivholmevej 55 8695 4767engell.dalsgaard@adslhome.dk 

Webmaster: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800 mail@fam-kring.dk   

Nyt fra Landsbyrådet 
    Landsbydagen d.4.4.2014 og Landsbydag 2015 

Datoen for næste års landsbydag er allerede fastsat. 

Det bliver fredag den 17.4.2015. 
   Dette års Landsbydag forløb rigtig flot, og med mange gode tilbagemel-

dinger om dagen, var det ikke svært at beslutte, at succesen selvfølgelig 

skal gentages. 

  I år havde elevrådet været involveret og ønsket sig noget á la Vild med 

dans og Den store kagedyst. Begge ønsker blev opfyldt, og der blev kreeret 

og pyntet kager til den store guldmedalje og danset lystigt. Ved evaluerin-

gen gav elevrådsrepræsentanterne udtryk for, at det var en god dag, og at de 

gerne vil involveres yderligere næste år. 

  Andre nye indslag var et male-værksted og musikalsk underholdning med 

repræsentanter fra HERMUS – begge dele var indslag, som blev rost af rig-

tig mange.  

  Det er flot, at et lokalsamfund kan arrangere så stor en fest, hvor så mange 

giver en hånd med. Så tak til børnehave, skole, forsamlingshuse, Folkekøk-

kenet og alle de andre frivillige. 

  Som det fremgår af Herskindsigts marts udg., har Landsbyrådet konstitue-

ret sig. Desværre blev der ved trykningen en fejl, så navnene ikke kunne 

læses, men øverst på denne side kan de det forhåbentlig. 

  Af forrige udgave side 8-9 fremgår det også, at der på Herskindskolen har 

været et møde om trafiksikkerhed i sept.2013. Punkterne vedr. vores område 

er omtalt. Landsbysamvirket har spurgt om interesse for at deltage i et møde 

om emnet. Landsbyrådet har svaret, at det vil vi meget gerne. Mere om dette 

i næste udgave af Herskindsigt. 
Inge Lorenzen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
mailto:pckaas@hotmail.com
mailto:lmorch@gefiber.dk
mailto:anders@andersch.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:mail@fam-kring.dk
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Landsbyrådet 
Åh nej!: Vindmøller… igen… igen! 

 

  Ja, man tror det næppe, men nu skal kommunerne i gang med en ny vind-

mølleplanlægning, denne gang med hjælp fra Naturstyrelsens vindmølle-

rejsehold, der har brugt tid og penge på at lave en plan for, hvordan kritiske 

vindmøllenaboer pacificeres. Det tegner til at blive en langvarig proces, 

fordi kommunerne først skal lave en ny temaplan for vedvarende energi 

(vindmøller og solcelleanlæg), og fordi borgerne skal inddrages. 

  Som I måske husker, var Landsbyrådet for 2 år siden dybt involveret i 

sagen om mølleplaner ved Lyngbygårds Å - de såkaldte Hørslevmøller, 

som Aarhus Kommune - meget behændigt - havde foreslået placeret på 

skråningen lige op til kommunegrænsen - over for Herskind. 

  Planlægningsprocessen, der stod på i to år, indeholdt en nuanceret dialog 

mellem adskillige medlemmer af teknisk udvalg og berørte borgere i lokal-

området, ligesom byrådsmedlemmerne selv var ude i marken og opleve de 

store møller. Der blev afleveret over 2000 underskrifter indsamlet i lokal-

områderne i en radius af 2 km fra de planlagte møller, ligesom over 40 

borgere fik foretræde for Teknisk Udvalg.  

  Der har således allerede været ført en rigtig god og grundig dialog med de 

relevante borgere, og på den baggrund forkastede et samlet byråd planerne 

for vindmøller i Hørslev med henvisning til naturen, landskabet og de om-

kringboende mennesker. Det blev pointeret, at relativt mange mennesker 

ville blive udsat for støjgener, forringet livskvalitet og sundhedsproblemer.  

Det burde tale for, at vi også slipper fri denne gang? 

  MEN…”Hørslevgruppen” - som vi etablerede den gang - lever stadigvæk! 

- og vi tør ikke ”ligge i læ” af den tidligere afgørelse.  

  Så på initiativ fra Annie Mygind, Hørslev, samles gruppen igen den 3. juni, 

hvor vi vil forberede et møde med formanden for Teknik og Miljø for på 

forhånd at sikre os, at vi ikke én gang til skal til at slås for det - ellers meget 

letfattelige - argument: 

Vindmøller bør placeres, hvor det blæser! 
 

Selv om jeg er på vej ud af bagdøren, har jeg lovet at repræsentere Landsby-

rådet i denne sag, så hvis nogen har interesse eller spørgsmål, er de velkom-

ne til at kontakte mig. 

Mogens Grejsen, Fuglevænget 21. Tlf. 2582 6087  
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Landsbyrådet 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

www.herskind-skivholme.dk  
    Da mange måske ikke har mulighed for at benytte internettet til 
informationer, vil der efterfølgende være en redegørelse for lidt af det, 
der kan findes på internettet. 

Sidste nyt 
 Læs følgende artikel i Faurskovposten 31.maj 2014 kl.11: 

Overskrift: Motorvej: Nordløsning måske på vej? 
Transportminister hælder indtil videre til en nordlig linjeføring  

ved mulig motorvej syd for Hammel. Se mere tekst i Faurskovposten 

Maries Have - 
udvikling af nye former for aktiv alderdom og empatisk ældreomsorg 

i interaktion med lokalsamfundet. 
    Maries Have er et seniorfællesskab, som arbejder på at skabe nye former for 

ældreliv i et fællesskabsorienteret bolig- og aktivitetsområde, hvor der er fokus på 

et samspil mellem mennesker, kultur, nærvær, venskab og sundhed. Vi ønsker at 

frisætte mere af den energi, der er til stede som potentialer i os, den aldrende del af 

befolkningen. Vores mål er opdelt i 3 centrale dele: Bofællesskab med 20 boliger - 

MarieHuset, kultur- og sundhedshus - Motions- og sansehaver. 

    Vi har afholdt generalforsamling sidst i april, og nedenstående er uddrag fra 

bestyrelsens beretning: For et år siden havde vi en boligliste med afsætning af alle 

20 boliger og en venteliste på 5 derudover. Alle havde indbetalt 10.000 kr. og af-

givet kautionsløfte, så vi var optimistiske, da vi efterfølgende startede op med at få 

løst finansieringen af boligbyggeriet. 

    Vores ønsker gik på 20 boliger fordelt på størrelserne 62 m
2
, 84 m

2
 og 99 m

2
. 

Herudover også købet af Inge og Rolf`s ejendom og opførelse af et fælleshus. 

   Vi har i relation til finansiering drøftet vores sag med banker og kreditforeninger. 

Sammenfaldende var kravet, at vi skulle stille med en større egenkapital, og kravet 

kunne specificeres som 20% af de totale investeringer – altså købet af gården og 

byggeriet af 20 huse og et fælleshus. Kravene til større egenkapital måtte vi kana-

lisere videre til de 25 interesserede lejere, og det resulterede i et betragteligt frafald, 

så vi efter et par måneder stod med afsæt i 9 reserverede boliger. 

Vi arbejder nu med udgangspunkt i et byggeri opført i etaper, hvor 1.fase er opfø-

relse af 7 små huse á 62 m
2
. 3 mellemhuse á 84 m

2
 og 1 på 84 m

2
 som fælleshus.

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

   Vi arbejder ud fra princippet VUGGE TIL VUGGE (C2C), som betyder, at vi skal 

arbejde med sunde materialer, ren energi, øget biodiversitet, sund luft og rent vand. 

  Vores liste over bæredygtige løsninger hedder: Ventilationsvindue i forbindelse 

med luft til vand, varmepumpe, jordvarme, træfiberisolering eller papiruld, lerpud-

sede vægflader og lermaling, vandopsamling – genbrug til toilet og vask, LEDpærer 

og silikatbehandlede overflader. Vi ved godt, vi ikke når det hele. Det er blot for at 

give et indblik i, hvad vi har arbejdet med i det forløbne år. 

   Vi har ikke glemt, at der er noget der hedder MarieHuset, som er vores kultur- og 

sundhedshus, men vi har nogenlunde styr på, hvad vi ønsker os, men har ikke finan-

siering og planer konkretiseret. Vi synes 1. step er byggeriet af de 11 huse. Og der-

næst MarieHuset, hvor vi måske skal anlægge en anden betragtning i retning af, at 

det bliver gennemført som et byprojekt af landsbyerne i Skivholme sogn? 

    Vi overvejer også selskabsformer. Skal de 11 huse være en erhvervsdrivende 

fond eller et ApS, og hvilken selskabsform skal MarieHuset have? Det der skal 

afklares nu er, om vi kan få husene bygget til vores forventede pris, og at vi efter-

følgende får afklaret vedtægter og selskabsform i samråd med vores advokat. 

   Vi skal have en afklaring med Inge og Rolf. Vil de sælge, og kan vi få finansie-

ringen af købet på plads? Hvad siger banken til vores nye projekt, og først og frem-

mest er der afsætning af min. de 9 huse? 

   Vi holder stadig fast i, at udgangspunktet i Maries Have er, at man skal kunne sid-

de i den mindste bolig med basis i en folkepensionsindtægt. Så snart ovennævnte 

opgaver er sat i gang, skal vi igangsætte indsamling af fondsmidler til MarieHuset. 

   Vores medlemstal ligger på omkring 80. Det vi arbejder på for fremtiden er: 

Kontakt til en navngiven entreprenør, vi har tiltro til, der kan bygge til de priser, vi 

har råd til. Vi håber på en afklaring meget hurtigt og gerne i løbet af sommeren. 

På bestyrelsens vegne: Gunnar Hansen. 

Øvrige punkter i referat form: 

Vores økonomi er god og vores egenkapital er ved årsskiftet på 52.000 kr. 

Årskontingent er uændret 300 kr. for en husstand og 150 kr. for enlige 

Som nævnt har vi et medlemsantal på ca.80, og vi lukker tidligst af for nye med-

lemmer, når medlemstallet overstiger 100. Så du kan endnu nå at tilmelde dig. 

Bestyrelsen består af: Gunnar Hansen, formand, Ditte Wrist, næstformand, Pil 

Brudager, næstformand, Esther Andersen, kasserer, Ole Wadsholt, sekr., Leif 

Hansen, Elsebeth Thomsen og Dorthe Døssing. 

vores mail adresse : maries.have@gmail.com  vores hjemmeside: www.marieshave.net 

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

Gunnar Hansen 

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

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

har længe trængt til en ansigtsløftning, og Landsbyrådet er i gang, men ting 

tager tid………og ikke mindst, når man baserer arbejdet på frivillig indsats. 

Vi må altså nøjes med det gamle lay-out en stund endnu.  

  I mellemtiden drøfter vi i Landsbyrådet, hvordan kommunikationen mellem 

borgerne skal se ud i fremtiden. Vores ”gamle” redaktør Hans Gravsholt vil 

gerne have assistance. Herskindsigt kan ellers være i fare. Gode råd er dyre, 

kender du en hjælper, eller har du et godt forslag, hører vi gerne fra dig. 
Inge Lorenzen 

Herskind Musikforening 
  På forårets generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at arbejde for, at 
foreningen optages som et udvalg under en af byens øvrige foreninger. 
Beslutningen hviler på erkendelse af, at der er flere foreninger i byen med et 
potentielt frugtbart interessesammenfald med HERMUS. 
  Ved Landsbydagen var HERMUS vært ved en scene, der i løbet af dagen 
var rammen om forskellige musikalske indslag. Anne Maries børnekor, 
Torben Wahlstrøm og ”malersjakket” (Ditte og Oliver), Kasper Abildgård 
Rasmussen, Christina Nielsen og Mai Koehler Jensen sørgede for at publi-
kum var godt underholdt.  

  
  Som noget nyt har Kulturskolen, i samarbejde med HERMUS, udbudt et 
dansehold på Herskindskolen. Ialt 12 piger er tilmeldt holdet, og ”mgp-dans” 
forventes at blive udbudt igen efter sommerferien. Skanderborg Kulturskole 
er åben overfor et samarbejde med HERMUS omkring musikundervisning, 
så har du ønsker omkring individuel- eller holdundervisning inden for musik 
eller dans, hører vi meget gerne fra dig. 
  På grund af flytning må vi desværre sige farvel til Elisabeth som har under-
vist i ”spireband” og klaver. Læs mere om undervisning på www.hermus.dk  

På foreningens vegne Jesper Laursen 

http://herskind-skivholme.dk/
http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.hermus.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, MEN i juli måned 

holder vi lukket for denne service.  

  Bibliotekets åbningstider er sommeren igennem de sædvanlige. Også den 

ubetjente åbningstid fra mandag til torsdag incl. fra kl.11 til 13. 

Bogen kommer til dig: 
Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, kan du blive  

”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på tlf.: 8794 2890 og hør nærmere.  

Brita Rodam 

Sporene i Lyngbygård Ådal 
  Når dette blad udkommer, har der været 3 nattergaleture i Herskind og ved 

Tåstrup Sø. Den første tur var d.21.maj med start kl.20
30

 fra Herthas P-

plads. Turen var begunstiget med godt vejr og gik ”kun” til området syd for 

Hertha. 25 deltagere fik en virkelig god oplevelse. Mindst 7 hold gæs med 

over 35 ællinger samt et par ræve, og naturligvis fløjtede nattergalen for os. 

  
Per fortæller i Hertha og fuglene studeres fra Engvej 

 

Søndag d.15.juni. Sporenes Dag 2014 på Sporet v.Herskind. 

Start kl.13. Slut kl.ca.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. Der vil på P-pladsen være en udstilling 

om Hertha, Mergelgraven fra 1930-erne, genopretningen af Lyngbygård Å, 

etablering af flere søer i ådalen, fugletårn og bro fra Engvej ned til åen og 

om sporene i Lyngbygård Ådal. Der vil ca.kl.14 være en ca.2-timers guidet 

tur på sporet. Se oplysninger og foto fra tidligere ture på www.spor.dk.  

Hans Gravsholt 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
http://www.spor.dk/
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
  Søndag d.15.juni arrangerer Landsbysamvirket udflugt i den østlige del af 
kommunen. Tag med bussen rundt til landsbyerne og få fortalt rigtig mange 
spændende historier af de lokale guides. Alle kan deltage, og alt er gratis. 
Bemærk! Der er begrænset antal pladser, og man kommer på deltagerlisten i 
den rækkefølge, som man tilmelder sig. 
  Se program og find mange flere oplysninger på vores hjemmeside. Her kan 
I også se billeder fra de tidligere ture. www.landsbysamvirket.dk  

Hans Gravsholt 

 

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

  På siden om Lyngbygård Å er der en omtale af ture afholdt i ”vores” lokal-
område. Desuden er der en omtale af arrangementet på Sporenes Dag d.15.6. 
Dagen før - altså d.14.juni er der en bustur til Filsø. Mere om det i pressen. 
Af andre ture i løbet af sommeren og efteråret er der: 
Sommertur v.Yding Skovhøj og Bjergskov Bæk 13.juli kl.13 
Smag på naturen i Skivholme Skov   9.aug.kl.13 
Svampetur i Kolskoven ved Kollens Mølle 20.sept.kl.13 
Efterårstur på Hørningstien omkring Hørning 25.okt. kl.13  

Hans Gravsholt 

Undgå forurening af grundvand. Aktuelt nu.  
 Private husejere bør være mere bevidste om brug af pesticider mod ukrudt. 

Det skrives der hvert år meget om, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed 

oplyste på ”Vandets Dag” d.22.marts borgerne om, hvad sprøjtegifte bety-

der for drikkevandet. 

  Haveejere forurener pr. arealenhed grundvandet mere end landmænd. 

Mange husejere er meget rundhåndede og bruger ofte sprøjtemidler på fliser 

og andre steder, hvor der er sand, der ikke kan forhindre giften i at sive ned 

til grundvandet. De tænker kun på at få ukrudtet væk hurtigst muligt, men de 

bør have miljøet med ind i overvejelserne. Selv om det er lovligt, forurener 

det grundvandet. Begræns derfor brugen. Husk at det, der sprøjtes ned i 

jorden, også kommer ud af vandhanen igen.   

Bevar den friske luft. Aktuelt her i sommer.  
  Der er 750.000 brændeovne og 100.000 brænde- og træpillefyr i de danske 

boliger. Disse sender partikler op gennem skorstenene, som kan være skade-

lige for miljøet og menneskers sundhed. Der bør reageres, hvis røgen fra en 

nabo generer. Få først en snak om problemet før du klager. Er røgen sort 

eller lugter grimt, fyres der sikkert forkert. Se Miljøstyrelsens gode råd om 

fornuftig fyring: Rygestop-guide for brændeovne. Se www.fyrfornuftigt.dk. 

  Det er nu, at folk kløver brændsel til vinteren. Her er det vigtigt, at brændet 

saves og kløves rigtigt for at brænde på en måde, så det forurener mindst og 

giver den bedste udnyttelse. 

  Det er vigtigt, at der bruges rent og tørt træ. Brug ikke malet, lakeret, limet 

eller trykimprægneret træ og tryksager, mælkekartoner, pap eller plast. 

Forbered derfor fyringsæsonen, så lageret af træ er tørt og af god kvalitet. 

Venlig hilsen Rita Lambrecht og Hans Gravsholt. 

http://www.fyrfornuftigt.dk/
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     Nyt fra Herskindskolen 

Sidste skoledag 
  28.maj var det sidste skoledag for 9.klasse. En traditionel og tilbagevenden-

de begivenhed.  Eleverne fra 9.klasse havde overnattet på skolen, så vi mødte 

alle ind til en fest-pyntet skole onsdag morgen. Temaet i år var de 4 årstider. 

 

Velkommen til ny 0.kl. 

   Mandag den 19.maj sagde vi velkommen til 20 nye børn, 9 piger og 11  

drenge, der startede i ny 0.kl. De vil være i Kometen hele dagen, og Maria, 

som er pædagog i Nordlyset, er flyttet med dem. Derudover er Hanne, deres 

skolepædagog, også tilknyttet gruppen. Vi siger velkommen til alle børn og 

forældre.             Kim Sørensen 

Se foto næste side 

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 
Fællesskaber der rykker! 
  I børnehaven er der i øjeblikket fokus på at skabe forskellige former for 

børnefællesskaber – drenge og piger for sig, på tværs af køn, på tværs af 

stuer, interessebestemt osv. Tankerne bag dette særlige fokus og de pæda-

gogiske aktiviteter knytter sig til Herskindskolen og Nordlysets fælles 

princip om inklusion. Fællesskaber er den bedste arena for at lære om sig 

selv, om andre, og hvordan vi er sammen på en god måde. Dejligt som 

forældre at opleve, hvordan personalet fagligt bevidst skaber de bedst 

mulige øvebaner for det enkelte barn. Dejligt også som fællesbestyrelses-

medlem at se, hvordan inklusionsprincippet udleves i praksis, og hvordan 

Nordlyset arbejder med deres vision om ”.. at skabe venskaber og fælles-

skaber, samt give det enkelte barn oplevelse af at føle sig betydningsfuld 

som individ/menneske” 
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Børnehaven Nordlyset 

Når en ”overgang” får en til at vokse 
  Maj måned i børnehaven er altid noget særligt, da det er på dette tidspunkt, 

at Planetbørnene (storebørnsgruppen) begynder glidende overgang til skolen 

og bliver Ny 0. Samtidig betyder det, at en ny gruppe af børn fra Stjernen og 

Lynet bliver ”de store” i børnehaven og flytter deres rum til Planeten. 

  Fantastisk at se, hvordan overgange i børnenes liv i den grad får dem til at 

vokse. Traditionen tro blev der d.15.maj holdt afskedsreception for Planet-

børnene, hvor der blev taget pænt afsked med børnene. Samarbejdet mellem 

skole og børnehave i vores ”landsbyordning” viser her sin styrke ved at 

skabe en tryg overgang mellem børnehavelivet og skolelivet. I mange andre 

børnehaver og skoler er dette et noget mere utrygt skifte, hvor der ikke op-

leves samme sammenhæng mellem de to verdener som her. 

 

Fællesskab rykker – også blandt voksne 
  Endnu en tradition står for døren, nemlig vores årlige arbejdsdag/sommer-

fest den 13.juni. En dag hvor også fællesskabet blandt de voksne bliver 

styrket ved at have noget fælles at ”rykke i”. Denne dag er det ukrudt, op-

rydning, maling, hækklip og meget andet, der står for tur, så børnehavens 

inde- og udefaciliteter får sig et ansigtsløft. Efter de mange gøremål tændes 

der op i grillen, og der er mulighed for hygge frem til kl. 20. Som noget nyt 

foregår dagen og aftenen i fællesskab med forældre og voksne fra Kometen 

(SFO). Endnu et initiativ der kan styrke fællesskaber på tværs. Håber at 

rigtig mange har mulighed for at deltage. 

 

Sommeren står for døren 
  Sommeren og sommerferien står nu for døren. Både børn og voksne 

krydser fingre for en fantastisk sommer med masser af sol, sjov og 

vandkampe. Ha´ alle en god sommer til vi ses igen til mere ”normal” 

børnehave efter ferien 

 

Mange hilsner Lars Dalby Gundersen, medlem af fællesbestyrelsen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst 
Vores vinaften den 28.marts foregik efter det velkendte koncept: God vin 

fra Brugsen og dejlig mad fra Karina. Bedre kan det jo ikke blive, og det var 

som sædvanlig et godt arrangement med god tilslutning. 

Den 5.april var bestyrelsen i arbejdstøjet med ekstra hjælp til rengøring 

både ude og inde, og det var lidt drøjt, alle i bestyrelsen er jo ikke årsunger. 

Generalforsamlingen den 30. april 
   Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner. 
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om 

anvendelse af årets resultatdisponering. 
4. Forslag fra bestyrelsen. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelse.På valg er:  

Laila Bach Sørensen Lis Weiling Ruth Bluhm (modtager genvalg) 
Valg til suppleant: På valg er:Mathias Sørensen (modtager genvalg) 

7.  Eventuelt. 
Ad 1.  Valg af ordstyrer. Anna Margrethe Kristensen blev valgt. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner. 

 Lis Weiling (formand) aflagde årsberetning, som blandt andet omhandlede: 

Arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år, samt de forskellige arrangementer, 

der har været i årets løb. 

Dagli’Brugskæden, som jo er særlig interessant for os, har fået ny kæde-

direktør Jesper K. Andersen, og han er også en mand, der kender butikkerne 

fra bunden, idet han har været leder af en stor Kvickly på Sjælland. 

Vores salgsrådgiver Torben Andersen er blevet salgsdirektør i Dagli’Brugs 

kæden, så vi har fået Kjeld Kirkedal i stedet for. 

Coop Bank Blandt de store begivenheder i det forløbne år er, at Coop har 

etableret og åbnet en bank, Coop Bank. Coop Bank er en bank til alm. For-

brugere uden komplicerede ønsker til en bank. I alle Coops og brugsfore-

ningernes butikker (Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen, 

Irma og Fakta) kan et medlem nu sætte op til 4.000 kroner ind på sin konto i 

Coop Bank ad gangen. Det er endvidere muligt at hæve op til 4.000 kr. 

under forudsætning af, at butikken har tilstrækkelig kassebeholdning.  
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Herskind Brugsforening 

  Det foregår helt enkelt ved kassen på samme måde, som når man betaler 

for sine varer. Vi ved ikke præcist hvor mange, der er meldt il Coop bank, 

men mellem 20 og 30 skal det nok være.  

Selv om vi først er begyndt at markedsføre Coop Bank i løbet af 2014, 

havde banken inden udgangen af sidste år fået 20.000 kunder med et ind- og 

udlån på ca. 80 millioner kroner.  

Samvirke 

Blandt Coops mange populære tiltag er at udgive månedsmagasinet 

Samvirke. Som et af de eneste trykte medier i Danmark har Samvirke det 

seneste år fået flere læsere. Fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013 er antallet af 

læsere steget med 47.000 til 1.084.000 læsere pr. udgave. Tallet forventes at 

stige yderligere, for fra efteråret 2013 bliver magasinet nu også uddelt 

gennem butikkerne i Fakta og Irma.  

Et øget antal læsere er i sig selv flot. Næsten endnu vigtigere er, at Samvirke 

i forskellige meningsmålinger regnes for et af Danmarks allermest 

troværdige medier. Det er vi stolte af! 

Samvirkes digitale versioner har også udviklet sig positivt. Hjemmesiden 

Samvirke.dk har nu over 400.000 brugere pr. måned, og den særlige version 

af Samvirke til smartphones nærmer sig 200.000 brugere. Samvirke har 

endvidere udbygget sit sats på at udgive bøger med 8 nye bøger, bl.a. en 

serie kogebøger om henholdsvis rodfrugter, kylling, hakket kød og kål, men 

også bøger om vin, kroppen og løbetræning.  

Bonuspoint Som de fleste nok har bemærket, har det i flere omgange været 

muligt at bruge bonuspoint til at betale med i Brugsen, og sådan vil det nok 

være fremover. 

Lokale varer i butikken Coop anbefaler meget, at vi også har varer fra 

lokale leverandører, men det bruger vi jo i forvejen i vores butik. Der kan 

købes produkter fra Hertha og honning fra Borum, ligesom vi har glas fra 

frøken SOLSKIN og øl fra Hancock. 

Investeringsplaner 2014 – 2018 

2014 Striber på Parkeringsplads og Isolering af kælder i udlejningsejendom 

2015 Nye låger på køl/frys. Nye vinduer på 1. sal i udlejningsejendommen 

Flag ved OK tanken 

2016 Renovering af toilet og garderobe. Nyt hegn mod Fuglevænget. 

Nyt hegn ved udlejningsejendommen 

2017 Ingenting 

2018 Facade 
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Herskind Brugsforening 

Økonomi 2013 

   Som det vil fremgå af næste pkt. på dagsordenen, er vi kommet ud af 

2013 med et underskud på 128.000 kr.  Men på trods af det har vi afbetalt 

220.000 kr. på vores kreditforeningslån.  

Ovenstående er kun et uddrag af beretningen. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. 

Ad 3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om 

anvendelse af årets resultatdisponering. 

  Michael Øulee (uddeler) gennemgik årsrapporten, herunder redegjorde han 

for underskuddet af resultatopgørelsen: 

  På landsplan har konkurrencen i dagligvarehandelen aldrig været større, 

hvilket vi også har mærket i vores butik. Avancen er faldet med ca.6 pct.- 

point over de seneste tre år!  Men vi har en stigende omsætning, hvilket er 

meget positivt. Desuden afdrager vi kraftigt på vores kreditforeningslån, og 

vi har nedtonet større investeringsplaner i de næste 5 år. 

             Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.  

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag. 

Ad 5. Indkomne forslag. Der var ingen forslag indkommet. 

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelse: Umiddelbart før generalforsam-

lingen trak Laila Bach Sørensen sig som kandidat til bestyrelsen.  

Peter Fjeldsted blev foreslået og valgt uden afstemning  

Lis Weiling og Ruth Bluhm blev genvalgt. 

Valg af suppleant: Mathias Sørensen trak sig som kandidat til suppleant-

posten. Laila Bach Sørensen blev foreslået og valgt. 

Ad 7. Eventuelt. Ingen punkter under eventuelt. 

Forårsfesten den 22. maj 
  Dagen startede med besøg af dagplejemødrene med børn. Der var også et 

enkelt forældrepar med. Det var rigtig hyggeligt med de små, som blev trak-

teret med rundstykker, juice, agurkestænger melon m.m. Mathias fra Sjelle 

have 3 små kaninunger med og børnene var ret vilde med dem. Til slut 

foregik det ude på hoppeborgen, og de fik grillpølser, inden det var slut. 

Det var trætte, men glade børn, der forlod Brugsen.  

  Vejrguderne var os venlig stemt til vores forårsfest, mange mennesker 

havde fundet vej til grillpølserne, fadølsanlægget og sodavandene. Den 

første time blev der langet over 300 pølser fra grillen, så der var ingen, der 

måtte gå forgæves. Lotteriet var hurtigt udsolgt, og de gode tilbud i butikken 

blev også taget godt imod. Alt i alt en rigtig god forårsfest. 
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Herskind Brugsforening 

 
Karinas Mad v.vinsmagning d.28.3. 

 
Forårsfesten d.22.5. 

  Nu trænger vi vist til sommerferie og kan oplyse, at næste arrangement 

bliver ØLSMAGNING, og det foregår fredag den 29.august. Se nærmere 

på infoskærmen i Brugsen, og der bliver selvfølgelig også sendt en SMS. 

Vi holder derfor en pause med vinsmagning 

Infoskærmen  
  På infoskærmen kan udviklingen i butikken følges, ligesom der er billeder 

fra aktiviteterne i Brugsen samt oplysning om kommende aktiviteter i byen. 

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. 
Spørg ikke om hvad Brugsen kan gøre for dig, 

men hvad du kan gøre for Brugsen. 
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, 8695 4232 
Medlem Peter Fjeldsted, Skivholmevej 58 Skivholme,  2360 4241 
Suppleant: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D, Herskind, 8696 1919 

Lis Weiling, Bestyrelsesformand 

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Arrangements-kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 

Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke om datoen er ”ledig”  

Ring til: Hans 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.12.sept.2014 

Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.3.sept.2014 

Juni 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

ma 9 14 Fælles friluftsgudstjeneste m.kirkekor Skovby 31 
ti 10 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten  

on 11     
to 12     
fr 13 13 

 
Åbent hus v.Fjeldsted anlægsgartneri 
Arbejdsdag/sommerfest 

Skivholmevej 58 
Børnehave/SFO 

 
14 

lø 14  Tur til Fiil Sø m. Naturfredningsf.  11 
sø 15 13 

10 
Sporenes Dag. Sporet v. Herskind 
Kend din egn. Udflugt Landsbysamv. 

Frist for tilmelding Sankthans i Herskind 

Herthas P-plads 
Veng 

9 
10 
26 

ma 16     
ti 17 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten  

on 18     
to 19  Sidste bævermøde før ferien Trekanten 32 
fr 20     

lø 21  Fodboldweekend Herskindhallen  
sø 22  Fodboldweekend Herskindhallen  

ma 23 18
30 

18 
Borgerf.Sankthans fest v. Fuglevænget 
 Sankthansfest i Skivholme 

Legepladsen 
Skivholme F-hus 

26 
30 

ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     

lø 28     
sø 29     

ma 30     

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Juli 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

ti 1     

on 2     

to 3 18 Grill-aften Skivholme F-hus 30 

fr 4     

lø 5     

sø 6     

ma 7     

ti 8     

on 9     

to 10     

fr 11     

lø 12     

sø 13 13 DN-sommertur  Yding skovhøj 11 

ma 14     

ti 15     

on 16     

to 17     

fr 18     

lø 19     

sø 20     

ma 21     

ti 22     

on 23     

to 24     

fr 25     

lø 26     

sø 27     

ma 28     

ti 29     

on 30     

to 31  Liverpool fodboldskole Boldbanerne 24 
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August 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1  Frist. Tilmelding til løbeholdet 

Liverpool fodboldskole 
Boldklubben 
Boldbanerne 

25 
24 

lø 2  Liverpool fodboldskole Boldbanerne 24 
sø 3     

ma 4  Start på spejder-sommerlejr  Sindstou-hytten 32+33 

ti 5     
on 6     
to 7     
fr 8     

lø 9 13 DN-tur. Smag på naturen Skivholme skov 11 
sø 10     

ma 11     
ti 12     
on 13  Seniorforen. Tur t.Lindholt Landboh. Ved Linå  
to 14 18 Grill-aften Skivholme F-hus 30 
fr 15  Sommerfest v/Herskindhallen 23 

lø 16  - ”   -  Morgenløb+børnedyrskue v/Herskindhallen 25 
sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20 19

30
 Generalforsamling. Dilettantforen. Langelinie 53 29 

to 21 16
30

 Start på bævermøder Trekanten 32 
fr 22     

lø 23     
sø 24 14 Friluftsgudstjeneste. Skivholme Præstegårdshaven 31 

ma 25     
ti 26 19 Start på sangkor Sognegården 31 
on 27     
to 28     
fr 29  Ølsmagning Brugsen 18 

lø 30 11 Høstmarked og lørdagscafé Hertha 34+37 

sø 31     
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September 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3  Deadline, Herskindsigt  3 
to 4 19

30
 Koncert m.Konnect fra Brorsons K. Sjelle Kirke 31 

fr 5  Fællesspisning. Folkekøkken Herskind F-hus  

lø 6     
sø 7     

ma 8     
ti 9     
on 10 19

30
 Folkedans. Stjær Folkedanserforen. 

Start på Patch-Work 
Tjørnehaven 
Herskindskolen 

37 

to 11 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 30 
fr 12     

lø 13  Arbejdsdag. Boldklubben Klublokalet 24 
sø 14     

ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18 14

30
 Start på hygge-eftermiddage 

Seniorforen.Tur til Humlemagasinet 
Sognegården 
Harndrup på Fyn 

31 

fr 19     

lø 20 13 DN-svampetur i Kolskoven Kollens Mølle 11 
sø 21     

ma 22     
ti 23     
on 24 11 Start på seniorklub Herskind F-hus 29 
to 25     
fr 26     

lø 27     
sø 28     

ma 29     
ti 30     
5.okt., 5.nov. og 5.dec. Fællesspisning. Folkekøkken i Herskind F-hus   
4.okt. og 1.nov. Lørdagscafé i Hertha 34 
25.okt. DN-efterårstur på Hørningstien omkring Hørning 11 
26.okt. HB´s hjerteløb 25 
15.nov. Irsk aften. Skivholme Forsamlingshus 30 
 20.nov. kl.19

30
. Foredrag v/Ole Lauridsen. Ud med sproget 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 

Sekretær: Helle Pernille Hansen    Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 

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 K. Houg Jakobsen  Langelinie 69, Herskind 2066 4150 

Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 

Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen, Langelinie 69, Herskind 2066 4150 

Kantinen/Klublokalet   Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 

 

Formanden orienterer 
   Så skete det endelig – byggetilladelsen til redskabsrummet er netop tikket 

ind. Jublen ville ingen ende tage, da Peter sendte mailen med den endelige 

godkendelse rundt. Efter godt og vel 1½ år har kommunen sagt OK. Vi for-

venter at starte omkring skolernes sommerferie.  

   Det eksisterende bliver revet ned og containeren flyttet. Så kommer der 2 

nye pavilloner på i alt 75 m
2
, som beklædes, så de passer til hallen. Noget af 

pavillonerne bliver åbent, så bander, net, måtter ect. kan komme væk fra hal-

len. Den resterende del med øvrige redskaber bliver aflåst som i dag.  

 
  Sommerfestudvalget er godt i gang med planlægningen af årets sommer-

fest, som vanen tro afholdes i weekenden uge 33. Vi har valgt at skære 

søndag væk og lægge børnedyrskuet lørdag i stedet for.  
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Herskind Boldklub 
  Vi har de sidste par år oplevet en fantastisk tendens til festen lørdag aften i 

teltet – lokale firmaer og sponsorer holder deres sommerfest, og klassefester 

for forældre har også fundet vejen til teltet. En super ide som vi helt klart vil 

opfordre til bliver mere udbredt. Det kunne jo være, at vejfesten skal holdes 

her også eller kortafslutning …… Vi vil selvfølgelig være behjælpelige med 

eventuelle løsninger så som drikkebilletter, bordreservation ect. 

  Vi kan altid bruge en hånd eller to til sommerfesten, så har du 1 time eller 

mere i overskud, så ring eller mail til Kim på 4060 3591 eller kilo@sport.dk  

SÆT KRYD I KALENDEREN d.13.9 Der afholdes der store arbejdsdag i 

klubben. Vi skal have tunet omgivelserne, containeren skal ryddes op, der 

skal males i klublokalet og en masse andre ting. Sidste år havde vi en fanta-

stisk hyggelig dag. Børnene legede i hallen og på boldbanerne, og der var 

fælles hygge og mad. Så husk krydset og kom og giv en hånd med. 

 
  Det er lykkedes os at få Liverpool fodboldskole til Herskind d. 31.7-2.8. 

Liverpool kommer med de bedste trænere fra deres academy, og de træner 

de unge fra 8-14 år i de 3 dage.  

  Det er ikke kun unge fra Herskind, som kan melde sig til fodboldskolen, 

og tilmeldingen er åben for alle, som har lyst. Vi har dog en aftale om, at 

der max kan være 120 på vores baner. 

  Alle, som deltager, får en komplet Liverpool spillerdragt. 

  Vi håber på, at der er mange forældre og trænere, som vil give en hånd 

med. Trænerne vil følge folkene fra Liverpool og hjælpe med at oversætte. 

Samtidig vil de få en masse ny inspiration til træning. 

Se mere på www.liverpoolfodboldskole.dk  

   Kim Jakobsen, formand 

Badminton 
   Lørdag d10.maj afholdt vi klubmesterskaberne i badminton. 11 aktive og 
kampivrige badmintonspillere mødte op, og efter 15 spændende kampe 
kunne vi kåre sæsonens klubmestre, som blev: Herresingle: Niels Henrik 
Sølvbjerg. Damesingle: Lotte Rosendahl Kristensen. Mixdouble: Line 
Jakobsen & Søren Nedergaard. Herredouble: Niels Henrik Sølvbjerg og 
Allan Emmertsen. Damedouble: Lotte Rosendahl Kristensen & Inge Houg 
Jakobsen. Stort tillykke med de flotte resultater til klubmestrene. Vi sluttede 
dagen med en velfortjent frokost. 

Lars Gravsholt, badminton afdelingen. 

mailto:kilo@sport.dk
http://www.liverpoolfodboldskole.dk/


 

 25 

Herskind Boldklub 

HB Runners 
  Lørdag d.26.april var vi 6 løbere af sted til IFORMS kvindeløb. Vi løb alle 

5 km, og vi kan se på løbstiderne, at vi har forbedret formen alle sammen.   

Det er jo bare dejligt med fremskridt. Efterfølgende var der også tid til 

hygge med madkurv og skønt samvær. 

Har du lyst til at blive en del af løbeholdet, er du meget velkommen til at 

møde op følgende dage: 
 Tirsdage kl. 17

30
 fra Herskind Hallen 

 Torsdage kl. 17
30

 fra Herskind Hallen 
 Søndage kl. 17

00
 fra Brugsen. 

  Du tilmelder dig via www.herskindboldklub.dk  - Kontingentet er den 
nette sum af 175 kr. for hele 2014.  
  I år skal vi have nye løbetrøjer, så skal du nå at få en løbetrøje med, skal vi 
gerne se din tilmelding senest den 1.8.2014. 
De næste løb som HB Runners deltager i er følgende: 
 Lørdag d.16.aug.2014 - Morgenløb til sommerfesten  
 Søndag d.26.okt.2014 – Hjerteløb 
 Onsdag d.31.dec.2014 kl.10. Vores eget nytårsløb. Gratis for HB Runners 

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

”Herskind i Superligaen!” 
  Det er vist på høje tid, at vi sender en ret så velfortjent hyldest til Herskind 
Dreamteams mest trofaste fan: Bent! Ved hver eneste hjemmekamp trodser 
han vind og vejr for at støtte de grønblusede banditter, hvor selv ikke fem 
hjemmebanenederlag i stræk vil kunne holde ham væk. 15 min. før kick-off 
kommer Bent cyklende for at nå at få en god plads! Og i kampens hede kan 
vi være sikre på, at han pludselig skråler sin efterhånden legendariske sæt-
ning: ”Herskind i Superligaen!” Vi takker Bent for den årelange støtte og 
også alle I andre, der får hjemmebanen til at føles som et fort! En stor tak til 
spiller Morten Gravgaard for at have udfyldt trænerrollen, da det var nødven-
digt og ligeledes til Carsten Smed for assistance til træning. 
  Apropos træning så var vi hele 19 spillere sidste gang, hvor vi i øvrigt kun-
ne byde velkommen til endnu en ny spiller, den 4. i denne sæson – skønt! 
Det giver os en bredde, som Herskinds seniorhold ikke har haft i lange tider. 
I skrivende stund ligger vi på en flot 3. plads i puljen og kan med en sejr i 
weekenden trække fra forfølgerne og sætte os på 2. pladsen. Bonusinfo: i 6 
kampe har vi scoret 13 mål – 5 af dem på straffespark! 
   VIGTIGT: Vi søger stadig en holdleder til at varetage praktiske opgaver 
som fx at fylde vanddunke, pumpe bolde, tage sig af hjørneflag etc. ifm. 
både ude- og hjemmekampe. Hvis dette kunne have en interesse så kontakt 
coach Bill på tlf.: 2231 0191. 

- På vegne af Herskind serie 4, Mads ”Madkas” 

http://www.herskindboldklub.dk/


 

 26 

   

 

Herskind     

      Borgerforening  Siden sidst….  
 

Så blev det sommer... 

  Vi har allerede fået forsmag på det gode vejr, og græsset på legepladsen 

vokser hastigt hver uge, ligesom hækkene også gør det. Efter bedste evne 

forsøger vi at følge med og holde det nede. 

  Foråret blev indledt med en fantastisk legepladsdag, hvor rigtig mange fri-

villige mødte op og gav en hånd med på en flot solskinsdag. Der blev arbej-

det hårdt, og mange opgaver blev løst. Lidt spontant besluttede vi at lade 

grillerne blive på legepladsen og tænde dem op igen om aftenen, hvor mange 

igen mødte op for at spise med. Flere nye ansigter var også at finde blandt de 

fremmødte, og det er vi virkelig glade for. Det tegner godt for fremtiden. 

Hjælp søges 

  Igen i år er der selvfølgelig sankthansaften på legepladsen. I den forbindel-

se har vi lavet to arbejdsgrupper - et madhold og et telthold. Især på madhol-

det kan vi godt bruge lidt assistance, så vores kære piger i bestyrelsen ikke 

løber sur i det hårde arbejde. Kontakt Jane eller Louise, hvis du har lyst til at 

give en hånd med. Teltet stiller vi op om søndagen, og vi tager det ned igen 

tirsdag. Hvis du har mulighed for og lyst til at hjælpe os én eller begge dage, 

så må du meget gerne ringe til undertegnede. 

  Mandag d.23.juni 2014 Kl.18
30

 vil vi være klar med maden i teltet. Husk 

selv at medbringe eget bestik og service. Som altid er spisning gratis for 

medlemmer af Herskind Borgerforening. For ikke-medlemmer er prisen 

125,- kr./person. Kontakt vores kasserer, Jane, hvis du ønsker at blive med-

lem - det koster kun 250 kr. for hele husstanden. Uanset om du er medlem 

eller ej, så har madholdet brug for, at du tilmelder dig spisning senest søn-

dag d.15. juni, så der er mulighed for at få købt rigtigt ind af råvarer. 

Tilmelding sker til Jane eller Louise. 

Nyt busskur 

  Den gamle pavillon på Fuglevænget er blevet fjernet af kommunen, og den 

er blevet erstattet af et nyt busskur, som ikke kræver samme grad af vedlige-

holdelse. Da skuret er kommunens, er det heller ikke længere vores opgave 

og bet, hvis det skulle blive udsat for hærværk. Derudover er skuret placeret, 

så det ikke længere er så attraktivt et festmål. 
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Herskind Borgerforening 

Flere arbejdsdage på legepladsen 

  Vi arbejder med en idé om at få bygget nogle flere og nye bord/bænke-sæt 

på pladsen, da flere af de gamle har set bedre tider. Til det formål vil vi få 

indkøbt og leveret en masse træ, og så håber vi på at kunne samle nogle fri-

villige til at bygge sættene på en formiddag. Måske det endda kan lade sig 

gøre inden sankthans, så de nye møbler kan blive indviet for alvor. På 

www.facebook.com/herskindborgerforening vil du kunne følge, når der er 

konkrete planer. 

  Tilbage er kun at ønske jer alle en rigtig god sommer, hvor vejret forhå-

bentlig - som sidste år - vil vise sig fra sin bedste side. 

Jakob Houg Jakobsen formand 

Herskind Borgerforenings bestyrelse: 
Formand: Jakob Houg Jakobsen, Fuglev.36. Tlf.2231 0191 jakob.jakobsen@gefiber.dk 
Næstform.: Anders Christensen, Fuglevænget 38. Tlf.6128 2222 anders@andersch.dk  

Kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26.   Tlf. 2175 8770  thjane@sol.dk 
Best.medl. Anders Ringsmose, Vibevænget12  8695 4171 andersringsmose@hotmail.dk  

- ” -  Louise Kuhlmann Frandsen, Fuglev.38 Tlf. 2876 7660 louise.kuhlmann@gmail.com 

Suppleant m.m.:  
Suppl.: Anita Haurum, Fuglevænget 58.  Tlf.8695 4171 Kjeldoganita@gefiberpost.dk 

Scrapbog+revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8. Tlf.8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 

 

 

 

Blomsterparken 
  Foråret og sommeren er på vej, og alting blomstrer i Blomsterparken. Det 

er dejligt at se, det summer af liv i haverne, og hvordan børnene hygger sig. 

  Endelig er 2.etape i gang. Kommunen havde lavet en tegnefejl ved lokal-

plangrænsen, men det skulle tage 2 – 3 mdr., før de fik rettet op på fejlen. 

Men nu arbejder gravemaskinerne på højtryk for at kloakere og lave veje. 

Skiltene er også kommet op med projekt hus og grund. 

  Om dobbelthusene er der nu skilte, brochure og tegninger. De har en pris 

fra 1.650.000 kr. Det har alt sammen en god effekt på salget, så det vrimler 

med interesserede købere. De første er solgt, så nu er vi godt i gang med 

2.etape. 

Vi ønsker alle en god sommer. 
På bestyrelsens vegne Inge Jeppesen 

 

mailto:thjane@sol.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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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:   MIT KÆRESTE EJE onsdag d.7.maj blev en dag, vi ikke 

glemmer lige med det samme. Rigtig mange havde fundet vej til 

forsamlingshuset, hvilket var med til at gøre dagen til en festdag.  Gæsterne 

havde rigtig mange fine klenodier med, som Peter Tholstrup vurderede. 

Nogle af gæsterne blev udpeget til at medvirke i TV-optagelserne. 

 Peter Tholstrup fra Bruun Rasmussen, studievært Anna Louise Tranæs samt 

holdet bag TV2 OJ var et hyggeligt team, som bidrog til en god eftermiddag. 

Der blev lavet 3 optagelser, som bliver sendt i efteråret, mere herom i næste 

nummer af Herskindsigt. 

Tak til pressen for den fine pressedækning såvel før samt efter arrangementet.   

  

  

http://www.herskind-forsamlingshus.dk/
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Kommende arrangementer: 

Bestyrelsen har forskellige planer for resten af 2014 samt forår 2015 – men 

følgende ligger fast. 

24. september kl.11-14 seniorklub start. 

20. november kl.19
30

 foredrag v/ Ole Lauridsen. Sprogforsker – som er 

kendt fra radioen: Ud med sproget. 

Quindeaften: Som måske bliver til foråret i stedet for efteråret. 

Herskindsigt sept.udgaven bringer den endelige plan for spændende aktivi-

teter i forsamlingshuset – som måske byder på mange nye overraskelser. Der 

skal fortsat være liv i forsamlingshuset. Har du idéer, hører vi gerne fra dig. 

EFTERLYSNING 

  Forsamlingshuset efterlyser et lille bord, str. 80 x 120 cm, hvem har glemt 

at aflevere dette tilbage?  Ring til udlejer på tlf. 5358 1303 

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. 

Herskind Dilettantforening 
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 
   Efter en grundig oprydning i dilettantkælderen i løbet af vinteren holder 
dilettanterne pause sommeren over. Vi indleder den kommende sæson med 
generalforsamling onsdag d.20. aug.2014 kl.19

30
 hos formanden m/k.  

Alle er velkomne. For information kan formanden kontaktes. 
På dilettanternes vegne Mette Rask Bøgh 

mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 

  Nu er sommeren kommet til Skivholme, og der summer af liv i alle haver. 

Dannebrog har vajet, og der har været fyldt med glade konfirmander i vores 

hus i den seneste tid. Nu er tiden kommet for grillaftner og fodbold på banen.  

Afholdte arrangementer siden sidst: 
  Vårfesten var igen i år en dejlig aften med masser af forskellige hjemme-

bagte madretter og snak over bordene med naboerne. 

  Arbejdsdagen var en god eftermiddag, hvor der var stor tilslutning til at få 

huset gjort rent og klar til forårets konfirmander og familiefester. Dejligt at 

så mange mødte op til fælles projekt.  

Kommende begivenheder: 

  Sankthans afholdes igen i år med grill og fællesspisning. Der vil også være 

båltale ved tidligere lærer på Herskindskolen Herman Rasmussen. Medbring 

selv kød til grill og diverse. Grillen tændes kl.18, og bålet tændes kl.20. 

Drikkevare kan købes til rimelige penge. 

  Der vil hen over sommeren blive afholdt 2 grillaftner. Torsdag d.3.7.kl.18 

og torsdag d.14.8.kl.18. Tag kød med grillen og godt humør. Hvis det reg-

ner, åbner vi ind til huset, så det ikke bliver en hindring for at mødes. 

  Næste arbejdsdag bliver torsdag d.11.9. kl.16(eller når du kan). Her skal 

hækken klippes, og udendørsarealerne skal gøres i stand. Mød op med 

arbejdstøj og godt humør. Der vil være let mad og drikkevarer til de flittige. 

HUSK: Sæt kryds i kalenderen d.15.nov., hvor vi afholder Irsk aften med 

levende musik af Friends Folks. Der bliver serveret irske retter mad og 

drikke. Ydereligere info kommer senere.  

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 Nielsen.  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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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

 "Op, al den ting, som Gud har gjort, 
 hans herlighed at prise! 
 Det mindste, han har skabt, er stort 
 og kan hans magt bevise. 
 

 Gik alle konger frem på rad 
 i deres magt og vælde. 
 De mægted ej det mindste blad 
 at sætte på en nælde." 

  Sådan skrev Hans Adolf Brorson i 1734. Det er mange år siden; men vores 
undren og forundring over den skønne forårstid er den samme - og hvilket 
skønt forår vi dog har i år!!!  
  Sommeren nærmer sig, og dermed skrues der ned for aktiviteterne. Når vi 
kommer til august, ved vi, hvordan sommeren har været, og så vågner alle 
aktiviteter op til dåd igen. Dog er der hele sommeren gudstjeneste i én af 
kirkerne - se midtersiderne i Kirkebladet, som også udkommer nu. 
  Når Herskindsigt udkommer, har der været sogneudflugt 1. juni - denne 
gang til Viborg. Det plejer at være en herlig tur med fin tilslutning, så det er 
der ingen grund til at lave om på! 
  2. pinsedag, mandag d.9.juni kl.14 er der fælles friluftsgudstjeneste på 
græsplænen ved Skovby Sognehus. Præsterne i tidligere Galten Kommune 
medvirker, og kirkernes 3 voksenkor går igen i år sammen om en lille koncert 
bagefter - denne gang under ledelse af nordsognenes dygtige organist, Thomas 
Christiansen. Husk noget at sidde på og evt. kaffekurv. Hvis det mod forvent-
ning skulle blive dårligt vejr, rykker vi selvfølgelig ind i kirke og sognehus. 
  Det er ganske dejligt med en friluftsgudstjeneste, så det er vist også blevet 
en tradition at afholde vores egen i præstegårdshaven. Det bliver: 
Søndag d.24.aug.kl.14. Thomas Frøkjær skriver: Vorherre er ansvarlig for 
vejret - præsten tager sig af gudstjenesten - spejderne står for popcorn og 
snobrød - du sørger for dig selv, incl. kaffe og kage. Kirke og sognegård er 
lige i nærheden, hvis det bliver nødvendigt at trække indenfor. 
  Efter sommerferien starter vores kor i nord den nye sæson tirsdag d.26. 
aug. kl.19 - 21

15
. Der er plads til flere i vores muntre fællesskab, så mød op 

i Sognegården, hvis du gerne vil synge med, og hvis du kan ramme tonerne 
sådan "nogenlunde", som vores dirigent Thomas-organist skriver. 
  Torsdag d.4.sept.kl. 19

30
 i Sjelle Kirke er der koncert med bandet 

Konnect fra Brorsons Kirke i København. Konnect forener gammel og ny 
salmetradition og er et nyt kapitel i dansk kirkemusikhistorie. Se mere i 
Kirkebladet. Koncerten er arrangeret af sognenes KirkeMUSIKhøjskole. 
Senere kommer der en folder med flere koncerter, og der kommer også en 
folder fra Kirkehøjskolen. 
  Vi skal også have "Hyggeeftermiddage " igen. Første gang bliver torsdag 
d.18.sept.kl.14

30
 i Sognegården. Kom og fortæl lidt, læs lidt, foreslå en 

sang eller???  Kaffen er i hvert fald klar.                 Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra ulvene 
  Vi var sammen med bæverne og juniorspejderne fra Herskind til Distrikts-

turnering d.24.maj i Moselund Spejdercenter ved Hinnerup. Årets tema var 

NØRD-eventyr, og vi dystede mod andre ulvebander fra distriktet i mange 

discipliner, som fx. vand, ild, luft, jord, stjerner, knob. Vi vandt desværre 

ikke turneringen, men det var sjovt at være med. 

Henriette  

 
Her er et billede af de deltagende bævere og ulve fra Herskind: 

 

Nyt fra bæverdammen 
   Forår i bæverdammen. Så er vi ude, og det er rart. Vi ser både fuglereder 

og fugleunger, der er blevet smidt ud, men så får de en standsmæssig begra-

velse. Og så nyder vi vores flotte nye bålplads. Det er bare dejligt med den 

forældreopbakning, TAK FOR DET. 

  Vi har sidste bæveraften d.19.juni. Så har vi hele sommeren til at glæde os 

til sommerlejren, som er i uge 32. 

  Vi starter igen d.21.august fra kl.16
30

-18.            GOD SOMMER, Karen 
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KFUM-spejderne i Herskind 

 

Junior/Trop/Seniorspejderne 
   Efter en veloverstået distriktsturnering, hvor vi fik en flot sjette-plads, så 

er der ikke mange spejdermøder tilbage inden sommerferien, som byder på 

spejdersommerlejr i uge 32. Foråret har budt på fremstilling af spil til lands-

bydagen, kulsøpionering (samle træ vha. tappe & dyvler), en dejlig gåtur 

blandt levende dyr & mosefund i Illerup Ådal og meget mere. På de sidste 

spejdermøder inden ferien er der blandt andet orienteringsløb, 10 min. tårn- 

og bålhygge-afslutning på programmet.  

  Vi glæder os til at se mange af jer til en lille uges sommerlejr i (forhåbent-

lig) solskin ved Sindstou-hytten (Silkeborg). 

  Tak for i år, og på gensyn efter sommerlejren -  

Tjikker likker Henriette, NJ & Joanne  

 

Nyt fra Herskind Gruppe 

   Sommeren banker på døren, og der er ikke mange spejdermøder tilbage 

inden sommerferien. Heldigvis skal vi ses i uge 32, når sommerlejren løber 

af stablen i Sindstou hytten. 

   Foråret har budt på en arbejdsom arbejdsdag på Trekanten. Vi har fået 

bygget bålpladser bagved hytten og læhegn af lærkestammer fra egen skov.  

Hytten er rengjort, der har været oprydning på Trekanten, og brændetræ er 

flækket og tørrer nu i brændeskuret. En dejlig dag med god energi. 

   Vi undrer os hos spejderne i Herskind gruppe!! Der er fundet effekter fra 

indbruddet i hytten i uge 7. – De er fundet på legepladsen i Herskind. 

God sommer til alle i Herskind Gruppe – Nels Jørgen Nielsen. 

 

 

Bliv sommerlejr klar! 
Brugte uniformer sælges: 

1 uniformsskjorte str. 8 år    150 kr. 

1         -     ”   -        - 152 cm  150 kr. 

1 spejderbælte        -   70 cm     50 kr.   

 

Kontakt Anna Marg. Kristensen, tlf. 5358 1303     

 



 

 34 

Hertha Levefællesskab 
Arrangementer  

Lørdags Café: Alle udefra kan deltage. Juni, juli og august sommerferie. 

Lørdag den 30.aug. er der Høstmarked og Lørdagscafé samtidig. 
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. 

Lidt om byggeplaner i Hertha 
  Vi har i lang tid ønsket at bygge de sidste boliger til de i alt 30 udviklings-

hæmmede, vi havde som målsætning, og vi i sin tid aftalte med Galten Kom-

mune. Vi havde tegnet og planlagt et nyt bofællesskab, men da vi kontaktede 

kreditforeningerne, stillede de krav, der var større, end vi kunne honorere.  

  Så måtte der findes nye løsninger, og vi kom frem til at kunne bygge og 

finansiere et midlertidigt bofællesskab til 6, som vi nu har skrevet kontrakt 

på, og som står færdigt i slutningen af året. 

  I de kommende år vil vi så arbejde på at virkeliggøre de planer, vi har, om 

at bringe alle vore boliger til de udviklingshæmmede tidssvarende, og hvor 

tryghed, sociale relationer og individuelle forhold tilgodeses. 

  Et arbejde, der kræver, at vi mobiliserer alle kræfter for at nå det. På Her-

thas hjemmeside www.hertha.dk, ved at se i månedsbladet Tante Hertha 

eller melde sig ind i Hertha Støtteforening. Se hjemmesiden. 

Første gang i Danmark 
   Er man naturelsker eller bare vil se på fugle fra et af de fire fugletårne, der 

findes i Skanderborg Kommune eller på gode udsigtspladser som f.eks. ved 

Mossø, er det nu muligt at låne et teleskop med stativ i bedste kvalitet. 

  Tanken om, at alle kan låne et teleskop, udsprang fra Hertha i forlængelse af 

det grønne partnerskab om tilgængelighed og formidling samt opførelse af et 

fugletårn ved Lyngbygård Å syd for Herskind. Teleskopet er finansieret af: 

Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune. 

  Med et sådant teleskop, der forstørrer 25 til 50 gange, kommer man helt tæt 

på fuglene, hvilket gør det meget egnet til skoleklasser eller i andre sammen-

hænge, hvor flere får mulighed for at få det samme kig. Hertha har udarbejdet 

ansøgninger etc. og bidrager også med driften gennem en udlånsaftale.  

Informationer om lån af teleskop findes på hjemmesiderne: 
   Landsbyrådet Herskind-Skivholme, Skanderborg Naturfredningsforening, Dansk 

Ornitologisk Forening, VisitSkanderborg, Spor i Landskabet og Hertha Levefællesskab. 
Se næste side 

http://www.hertha.dk/
http://www.hertha.dk/
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LÅN AF TELESKOP MED STATIV OG BESKYTTELSESTASKE 
   Er til brug på fugletårne og andre gode fuglesteder i Skanderborg 

Kommune og omegn.  

Husk at passe på det, så rigtig mange kan få glæde af det.  

Der er ingen særlig forsikring, der dækker skader eller tab, så du er 

omfattet af din egen forsikring, hvis der sker noget. 

 Udlånes i Hertha Bofællesskaber, 
Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten. 

Bookes ved mail til: 

pckaas@hotmail.com med brugs-

dato og ønsket afhentningstidspunkt 

Teleskopet er gratis til låns et døgn 

til personer over 18 år mod deposi-

tum på 500 kr. og ved fremvisning 

af legitimation. 

Udlånstidspunkt: Alle dage bedst mellem kl.9–17 i Burishus, Landsbyvænget 7  

Kontaktperson: Per Clauson-Kaas.  

Teleskopet er finansieret af:  

Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune. 

Tanken om at kunne låne et teleskop er udsprunget fra Hertha i forlængelse 

af gennemførelsen af det grønne partnerskab om stier, tilgængelighed og 

formidling i Lyngbygård Ådal. Hertha har stået for at udarbejde ansøgninger 

etc. og bidrager også til ”driften” gennem denne udlånsaftale. 

Information om lån af teleskop findes på hjemmesiderne: 

Landsbyrådet Herskind-Skivholme, www.herskind-skivholme.dk  

Skanderborg Naturfredningsforening, www.dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, www.dof.dk  

Spor i Landskabet, www.spor.dk og  

VisitSkanderborg, www.visitskanderborg.dk/oestjylland  

Per Clauson-Kaas 

mailto:pckaas@hotmail.com
http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.dn.dk/
http://www.dof.dk/
http://www.spor.dk/
http://www.visitskanderborg.dk/oestjylland
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Nyt fra Dagplejen Lillebjørn 

    Fra 1.marts drives den lille hyggelige private dagpleje i Hertha af Grete 

Lyngdorf og Hans Knæhus. Vi har lige fået lavet en fin hjemmeside, som I 

er velkomne til at besøge: http://www.den‐okologiske‐dagpleje‐lillebjorn.dk/ 

Vi har i øjeblikket 7 dejlige børn. Den yngste Celina er lige blevet 1 år, og 

det ældste barn bliver 3 år til sommerferien. Dagplejen har til huse i nr. 16 

på Landsbyvænget - en endelejlighed i et rækkehus. 

  Lejligheden er som skabt til at huse små børn, synes vi, med lyse og venlige 

rum, en dejlig forhave med plads til barnevogne, og en skøn baghave med 

udsigt til en lille mark, hvor vores venner kalvene i øjeblikket går. Hans og 

jeg har allerede fundet den dagsrytme, vi synes passer til den nuværende 

børnegruppe. De fleste dage åbner vi kl.7–7
15

, hvor de første børn kommer. 

  Omkring kl.8
30

, når alle børn er kommet, har vi morgensamling, hvor vi  

”synger dagen ind” med små klappe- og fingerlege. Så er det tid til at gå i 

stalden for at ”fodre kalvene”, og når det er gjort, skal vi som regel lige hen 

og hilse på hønsene og hanefar. Vi glæder os meget til at se, om der kommer 

kyllinger i år!  

  Derefter går vi en dejlig tur rundt i Hertha, alt efter vejr og vindretning. 

Noget, vi holder meget af i øjeblikket, er at tumle på cykelbanen, som for 

nogle af os nærmest opleves som et mindre ”bjerglandskab”. Når vi går tur 

hilser vi på mange søde og rare folk, og som regel har vi også følgeskab af 

et par søde katte bl.a. lille Jytte, som vi er særligt gode venner med. 

  Efter det varme måltid lavet af dejlige biodynamiske grøntsager fra Herthas 

gartneri, har vi middagshvil. Om eftermiddagen har vi et frugtmåltid, og når 

vejret overhovedet tillader det, skal vi efter det ud i den friske luft igen. Her 

leger vi mest i haven, og nogle gange går vi også ud og ser på de fine heste, 

som bliver redet på marken bag ved haven. Sådan går dagene støt og roligt, 

og årstidernes skiften følges tæt.  

  Hans og jeg glæder os til også at følge børnenes vækst og udfoldelse i 

tiden, der kommer. Rammerne kunne ikke være bedre, og det har føltes lidt 

som at komme ”hjem” for os begge to, da vi jo kender de fleste børn, der 

bor i Hertha, fra vores virke på Rudolf Steinerskolen og Børnehuset Babu-

ska i Skanderborg. Vi kender også rigtig mange voksne fra mange forskel-

lige sammenhænge gennem årene.  

Mange hilsener fra Hans og Grete 
Tlf.: Grete 6059 0111 og Hans 2277 8115 
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Hertha Levefællesskab 
Høstmarked (og lørdagscafé) 

30. august kl. 11.00-16.30 
Et af årets højdepunkter, hvor venner, familie og interesserede bliver budt 

velkommen til et kæmpe økologisk marked. 

Den dag finder tæt på 1000 mennesker vej til Herskind  

med familier og et utal af børn. 

Her er spændende aktiviteter og boder.  

Cirkustelt med gøgl og optræden. Lækker mad og kager. 

Sanseoplevelser mellem malkekøer, kalve og biodynamiske grøntsager fra 

dalen ved Lyngbygård Å,  

og det bedste bagværk fra Herthas bageri. 

 Vi har bestilt godt vejr, så glæd jer! 
           Per Clauson-Kaas. 

  

Situationer fra Høstmarkedet i 2013 
 

Annonce: 

Stjær Folkedanserforening 
Sæsonstart onsdag d. 10. sept.2014 kl.19

30
. 

Vi danser hver onsdag kl.19
30

-21
30

 i festsalen på  

Lokalcenter Tjørnehaven i Galten. Indgang fra Tjørnevej. 

Alle er velkomne - såvel nybegyndere som øvede. 

Der er undervises i folkedans til levende musik. 

Medbring kaffe til pausen! 

Første måned gratis for nye medlemmer. 

Bestyrelsen/Galten Aftenskole 



 

 38 

Hovedbrud for hele familien 
1. Hvem er formand for Landsbyrådet? 
2. Hvad forestiller forsidebilledet? 
3. Er der blæst om vindmøllerne igen? 
4. Hvor mange fugleture har der været i Herskind og Tåstrup Sø? 
5. Hvem har haft sidste skoledag, når dette blad læses? 
6. Hvilken dato er det Sporenes Dag? 
7. Hvad har Herskind Borgerforening fjernet på legepladsen? 
8. Hvad hedder Herskind Musikforening. Sirius - Hermus? 
9. Hvilken dato er der foredrag i Herskind Forsamlingshus? 
10. Hvad arbejder Nordlyset med. Venskaber – Fællesskaber – Naboskaber? 
11. Hvad har Herskind Boldklub fået byggetilladelse til? 
12. Har vi en udstykning i Herskind, der hedder Blomsterparken? 
13. Hvilke datoer er der friluftsgudstjenester? 
14. Hvilken uge er KFUM-spejderne på sommerlejr? 
15. Hvor mange fugletårne findes der i Skanderborg Kommune? 
16. Hvad kan man låne i Burishus i Hertha? 
17. Hvad er Lillebjørn. En bamse – Dagpleje – Hus? 
18. Hvad sker der i Skivholme F-hus d.15.nov.? 
19. Hvilken dato er der høstmarked i Hertha? 
20. Hvem blandt annoncørerne bor på Skivholmevej? 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 3.sept.2014  
Indsendt af: 

 

 
 

  



 

 39 

  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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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