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36. årgang nr. 138        Juni 2013 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 
 

 

 
 

Folkekøkkenets fællesspisning på Legepladsen d.5.juni.
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  ”Så lykkedes det igen” 
Det drejer sig ikke kun om at få redigeret et blad med oplysninger for vort 
lokalområde, men også at det er lykkedes at undgå kæmpe-vindmøller. 
Først var der Aarhus Kommune med vindmøller få hundrede meter syd for 
Hertha, Derefter var det Skanderborg Kommune, der droppede møllerne 
mellem Sjelle og Skjørring, og nu har Faurskov Kommune også indset, at 
kæmpe-vindmøller tæt på beboelser og/eller i naturområder bør undgås. 
  Meget tyder også på, at vi undgår at få en motorvej syd om Lading Sø, 
men afgørelsen kommer sandsynligvis først i 2014. Der er også positive 
signaler vedr. en cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme. 
  Arbejdet med at få bygget seniorboliger syd for Herskind Forsamlingshus 
går planmæssigt. Alle 20 boliger er ”afsat”, og der er indbetalt ca.½ mio.kr. 
Læs mere om det og om meget andet, for der sker meget positivt i vores 
lokalområde. Landsbydagen blev igen en succes, selv om lærer-lookout´en 
medførte, at et arrangement med børnekor måtte aflyses. 
  2. maj blev fugletårn, sø og gangbro syd for Hertha indviet med ca.200 
deltagere, og samme dag blev det nye spor i Lyngbygård Ådal og op gen-
nem Skovby til hundeskoven indviet. Her var ca.100 mødt frem. 
  Også Brugsen, Boldklubben, Borgerforeningen, Kirkerne, Forsamlings-
husene og Spejderne har oplysninger om aktiviteter, og Hertha Levefælles-
skab oplyser, at de er blevet selvstændige og har fået egen bestyrelse. 
  Læs om alt dette i bladet. Begynd fx med at studere kalenderen og mar-
kér det, der har størst interesse. Der er henvisning til den side, hvor der kan 
læses mere. Der er noget for enhver smag. 
  Landsbyrådet planlægger at afholde et valgmøde d.5.nov. i anledning af 
valg til byråd og til Seniorrådet. Derfor er fællesspisningen flyttet til 4.nov.  
Ret det, hvis I har registreret det et sted. Der er allerede tilsagn fra bl.a. 
borgmester og viceborgmester, og sandsynligvis kommer der deltagere fra 
næsten alle partier, der opstiller kandidater, samt fra Seniorrådet.  
  Benyt denne enestående lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne. Der 
er naturligvis ingen garanti for, at afgivne løfter bliver indfriet, men det er 
vigtigt, at byrådet bliver gjort opmærksom på vore ønsker, vel vidende at 
der andre steder også er mange ønsker, men vores område skal helst ikke 
blive glemt.    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.14.sept.2013. Oplag 720 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til sept.-udg.) tirsdag d.3.sept.2013. 

Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD juni 2013 
   4 - 14 Landsbyrådet  
 15 - 16 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 17 - 22 Herskind Brugsforening 
 23 - 26 Aktivitetskalender 
 27 - 31 Herskind Boldklub 
 32 - 33 Herskind Borgerforening 
 34   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 35   Herskind Dilettanter 
 36 - 37 Herskind Forsamlingshus 
 38 - 39 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 40  Skivholme Forsamlingshus  
 41 - 42 KFUM-spejderne 
 43 - 45 Hertha Levefællesskab 
 46 - 48  Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud marts 2013: Anna Brandt, Fuglevænget 32 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.4.sept.2013.   
Forside: Godt vejr og fin tilslutning til fællesspisning grundlovsdag 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen og Nordlyset Kim Sørensen 8754 6828 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Gunnar Hansen, Ladingvej 31  2447 4979 gunnarhansen@tdcadsl.dk 
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  
Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4 2341 7962   lmorch@gefiber.dk    
Sekr.: Anders Christensen, Fuglevænget 38 6128 2222 anders@andersch.dk  
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Inge Lorenzen og Merete Milner 
Webmaster: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800 mail@fam-kring.dk   

Nyt fra Landsbyrådet 
  Vores bestyrelsesmøder finder sted 1 gang om måneden, og vi har etableret et 
rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Vores økonomi ser fornuftig ud, der er 
lidt penge på kistebunden, og dette nummer af Herskindsigt er på vej til at kom-
me på gaden. Så tilfredshed fra formandens side. 
  Tilfredsheden gælder også det arbejde, der bliver ydet. Ud over papirudgaven af 
Herskindsigt har vi også en hjemmeside www.herskind-skivholme.dk, som er 
meget læseværdig og som i de kommende måneder bliver moderniseret. Jeg er 
sikker på, at den, med de kræfter der arbejder med den, også bliver bedre. 
  Du kan i bladet læse om status på motorvej, vindmøller og cykelsti, og beskri-
velserne er blot et bevis på det arbejde, der sker i vores lokalområde. 
  I den kommende periode skal der også være tid til at nyde det dejlige danske 
sommervejr (som i hvert fald er her i skrivende stund) Vi skal også igen til 
sommerfest i uge 33, inviteret af Boldklubben  
  Vi har en del aktiviteter til efteråret. Valgmødet bliver d.5.nov. Landsbyrådet 
ønsker at hjælpe/gøre noget for “de unge” i lokalområdet, og vi starter med at 
spørge de unge, hvad deres ideer og interesser er, og så tager vi den derfra. 
  Der sker også meget i Blomsterparken i efteråret. Velkommen til de nye folk.  
  Jeg håber også, at Maries Have kommer et afgørende skridt videre, idet vi lige 
nu er i gang med at søge om at få projektet finansieret.  
Så der kommer til at ske meget i efteråret 2013.    gunnarhansen@tdcadsl.dk 

Landsbydagen 2014 
   Husk den magiske dag 4.4.2014 – datoen for næste års Landsbydag. Dette års 
Landsbydag blev præget af lærer lock-outen, idet skolens bidrag måtte aflyses. 
Skolen havde planlagt at involvere os alle i at lave en ”kunstwork-shop”, hvor 
produktet ville være blevet en collage, der kunne udsmykke Herskindhallen.  
  Desuden ville skolens traditionsrige børnekor stille op. Sådan blev det som 
bekendt ikke. Lærer lock-outen betød også at lidt færre familier end forventet 
lagde turen forbi Herskindhallen, hvilket naturligvis fik indflydelse på økonomi-
en, men Kultursamvirkets underskudsdækning betød heldigvis, at arrangementet 
ikke gav noget nævneværdigt underskud.  
   Dagens højdepunkt kom, da børn i alle aldre ivrigt kastede sig ud i artisterier - 
og mange var utrolig dygtige til at jonglere, balancere eller cykle, og alle - aktive 
som tilskuere - så ud til at nyde det. Konklusionen er, at selv en lærerlockout ikke 
kan ændre på, at Landsbydagen gennemføres. Derfor vil vi igen slå fast, at næste 
års Landsbydag afholdes 04.04. 2014 i Herskindhallen.     Inge Lorenzen 
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Status på udbygningen af rute 26, Aarhus-Viborg  
  Der har på det seneste været lidt aktivitet omkring udbygning af Rute 26. 
Den 13.5. havde Per Dalsgaard og undertegnede den fornøjelse at vise MF 
Kristian Pihl Lorentzen (V), MF Kim Andersen (V) og byrådsmedlem 
Søren Erik Pedersen (V) rundt i området med henblik på at udpege de om-
råder, der ville blive berørt af hver af de tre mulige linieføringer for den 
kommende udbygning af Rute 26. Efter rundvisningen, der bl.a. omfattede 
stop på Borum-Eshøj, og ved udsigten havde vi en kort snak om fordele og 
ulemper ved de forskellige linieføringer. Kristian Pihl Lorentzen gjorde 
her klart, at han bestemt ikke kunne gå ind for en sydlig linieføring. Til et 
spørgsmål omkring tidsplan for den kommende høring, og efterfølgende 
endelig fastlæggelse af linieføring mente Kristian Pihl Lorentzen, at vi 
skulle hen i starten af 2014. 
  Den 4.6. offentliggjorde Vejdirektoratet så endelig forslaget til en ”Sydlig 
variant af delstrækning 3” (dvs. strækningen fra Sabro til E-45). Selve rap-
porten kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside eller ved at følge neden-
stående link: 
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attac
hments/733/Rapport438_rute26.pdf  Forslaget er i høring frem til 15.8.2013. 
På nedenstående kort ses en skitse af det nye forslag: 

 
Grundet offentliggørelsen dagen før redaktions deadline på Herskindsigt 
har motorvejsgruppen endnu ikke nået at analysere og vurdere konsekven-
serne af det nye forslag. Interesserede opfordres til at følge med på hjem-
mesiden: http://www.herskind-skivholme.dk/?page_id=1642. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 
www.herskind-skivholme.dk        



 

 6

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

Cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme 
   Udvalget har sendt nogle juridiske spørgsmål til teknisk udvalg, som vi 
venter svar på. Når disse svar kommer, vil vi ud til de berørte lodsejere og 
informere dem om, hvad vi har gang i. 
   P.t. forventer vi, at dette bliver gjort her i juni. 

Cykeludvalget / Lone Mørch 

Mad med Perspektiver 
 Så er det 1½ år siden, vi startede med at lave mad i børnehaven Nordlyset. 
Vi hedder ikke længere " Hertha", når børnene taler til os. Nu ved de, hvem 
vi er, og vi er blevet en naturlig del af deres hverdag. 
  Der er sket meget i den tid, vi har været i gang. I starten var flere af bør-
nene meget skeptiske, hvis de kunne se, der var kerner i brødet. I dag er der 
mange flere kerner, og der er ingen, som stiller spørgsmål. De spiser det 
med velbehag. 
  Noget, som er et stort hit, er alt, hvad der indeholder rødbeder. Det er bør-
nene ret vilde med, og de har en konkurrence om, hvem der har den rødeste 
tunge, eller hvem der tisser mest rødt. Børnene er meget interesseret i, hvad 
de skal spise hver dag og kigger tit forbi køkkenet. 
  Vi som personale befinder os godt i Nordlyset og føler os som en del af 
personalet, som vi arbejder rigtig godt sammen med. Vi har 5 medarbejde-
re, som kommer fra Hertha og laver mad sammen med os. Dem er børnene 
også fortrolige med, og det fungerer rigtig godt. 
  Vi skal selvfølgelig blive ved med at udvikle os og udfordre både børnene 
og os selv - men alt i alt må man sige, at projektet er vellykket indtil videre. 
              Githa Staub 

Kæmpe-vindmøller ved Lyngballegård 
  Her er der godt nyt. Faurskov Kommunalbestyrelse har med stort flertal 
besluttet, at der skal bygges 5-6 stk. 150 m høje vindmøller ved Hallendrup 
tæt ved kommunegrænsen til Randers Kommune. Samtidig slettes planerne 
om kæmpevindmøller ved Lyngballegård.  
  Der skal være en VVM-undersøgelse af planerne for Hallendrup, men det 
væsentlige for os og især beboerne på Herskind Hede er, at de nu undgår at 
få ulemperne og generne ved bl.a. lavfrekvent støj.  

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Kommune- og seniorrådsvalg d.19.november 2013 
Landsbyrådet har besluttet sammen med nogle politikere, at afholde væl-
germøde den 5. november i Kultursalen på Herskindskolen, så reserver 
aftenen til den gode chance. 
   Hvis du /I har spørgsmål, som der ønskes til debat, belyst eller et svar på 
denne aften, vil vi gerne have spørgsmålet inden vælgermødet og gerne 
senest i oktober, da vi så planlægger aftenen efter disse spørgsmål. 
Spørgsmålene kan sendes til lmorch@gefiber.dk  
  Der må selvfølgelig gerne komme spørgsmål fra salen på selve aftenen 
også. Se mere om mødet i næste udgave af Herskindsigt. 

Landsbyrådet /Lone Mørch 

Valg til Seniorrådet 
  I november er der valg til Kommunalbestyrelsen (Byrådet), og samme 
dag er der også valg til Seniorrådet. Alle, der på valgdagen er fyldt 60 år 
og har bopæl i kommunen, kan både stemme og stille op til Seniorrådet. 
  Det er Folketinget, der har bestemt, at der i alle kommuner skal være et 
folkevalgt ældreråd. Det ord kan vi ikke lide i Skanderborg Kommune, så 
vi kalder os "Seniorrådet". Rådet er upolitisk og er et vigtigt bindeled 
mellem 60+ ere og politikerne. Det er os, der har skoen på og derfor ved, 
hvor den trykker - vi kommer med gode råd og skal høres i alle forhold 
ang. ældre borgere - med andre ord er vi "vagthunde", for at alle skal kun-
ne føle sig trygge og vide, at der er hjælp at få, når der er brug for det.  
  Efter sommerferien kommer der indkaldelse til orienteringsmøder i hele 
kommunen, og der kommer senere to valgkort til alle, der er gamle nok! 
Der er i Skanderborg Kommune ca.60.000 stemmeberettigede til byrådet, 
og til Seniorrådet er der ca.13.000 stemmeberettigede, dvs. over 20%. 
  Valgene foregår på samme sted i 2 lokaler. Der bliver ikke så mange 
valgsteder som for 4 år siden; men der kan brevstemmes. Det er vigtigt, at 

vi bliver hørt, og vigtigt at bevise, at vi er mange, så hermed en opfordring 
til at bruge din stemmeret og også gerne til at lade dig opstille. Der skal 
vælges ni + suppleanter. Hold øje med dagspressen efter sommerferien og 
næste udgave af Herskindsigt! 

Eva Bach (Medlem af Seniorrådet)  
 

PS: Da valgmødet er fastsat til d.5.nov., bliver fællesspisningen ikke den 
dag, men flyttes til d.4.nov. Ret venligst det i jeres kalender. Hans Gravsholt
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Landsbyrådet 
 
 
Den selvejende institution 
 

Skovhuset Skivholme  
Skyttehusvej 18, 8464 Galten  
   

INVITATION 

TIL ÅBENT  HUS 
 

Kære beboere i Skivholme, Herskind og omegn. 

Den 1. januar 2013 overtog FDF Galten Skovhuset i 
Skivholme efter FDF Åbyhøj.  
I perioden siden nytår har vi brugt megen tid og mange 
kræfter på at friske Skovhuset op og lægge internet ind. 
Vi lægger stor vægt på at have et godt forhold til vores 
lokal-område, og vil derfor gerne invitere alle interesserede 
til ÅBENT HUS i Skovhuset på adressen Skyttehusvej 18, 
Skivholme 

Søndag d.1.september fra kl. 14.00-17.00 

Vi er vært ved en kop kaffe, te eller saft og et stykke kage, 
og spørgsmål om huset besvares gerne. 
For børnene vil der være mulighed for at bage sig et 
(gratis) snobrød ved bålpladsen. 
Vi håber, at mange har lyst at komme og besøge os i 
Skovhuset, og glæder os til at møde jer. 
Med venlig hilsen 
Skovhuset Skivholme 
FDF Galten 

www.skovhuset-skivholme.dk 
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Landsbyrådet 

Indvielse af fugletårn, gangbro til åen og nyt spor 
   Som mange ved, blev fugletårn, sø og gangbro ned til Lyngbygård Å 
indviet d.2.maj. Samtidig blev det nye spor vest for Præstbro med bro over 
åen ca.1 km vest for Præstbro indviet. I ugerne før blev der arbejdet med 
opsætning af pæle, tavler og folderkasser, og det lykkedes at få det klaret, 
men en del skete først på selve dagen.  
   Arrangementet var meget vellykket, og der var ca.200 deltagere ved Eng-
vej og 100 i Skovby. Turistchef Marianne Purup styrede ”slaget”. Herskind 
Sporvejsorkester var blevet ”genoplivet”, men desværre i reduceret udgave. 
Det betød dog ikke noget, fordi der var kommet forstærkning fra Herskind-
skolen i form af en flok elever, der med trafiksikre veste og udstyret med 
kazoo spillede, mens de gik fra legepladsen ned til gangbroen. Melodien 
var vist ”Den glade vandrer …”.  
   Ved gangbroen blev der sunget en god og fornøjelig sang - forfattet af 
Mogens Grejsen. Marianne Purup bød velkommen og fortalte om arbejdet 
og takkede alle i det grønne partnerskab og især lodsejerne. 
   Derefter fortalte Per Clauson-Kaas om forholdene nu og tidligere vedr. 
adgang til naturen. Selve indvielsen blev foretaget af borgmester Jørgen 
Gaarde, som med en grensaks klippede en pilesnor over. Derefter kunne 
mange af deltagerne begive sig ud på gangbroen. 
   Hertha havde til lejligheden lavet sandwich, og der var forfriskninger. 
Alle blev opfordret til at fortsætte over til Skovby N, hvor indvielsen af det 
nye spor også blev fejret med musik. Her var det Galten Byorkester, der 
stod for det. Byrådsmedlem Kristian Skovhus takkede bl.a. Bente Uhre og 
Bendt Nielsen og fortalte om arbejdet.   
 

 
        Herskind Sporvejsorkester Borgmester Jørgen Gaarde taler 
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Landsbyrådet 

   Der har efter indvielsen været en nattergaletur på sporet lørdag morgen 
kl.4 med start i Hertha. Forinden var der etableret en ”træbro” nord for 
”Kristians Sø”, så man nu kan gå der uden at få våde fødder. Ved indviel-
sen fandt deltagerne den ret sjældne snylteplante Skælrod. Den er også 
ved mergelgraven og i Skovfogdens Have. 

Turen var begunstiget med flot vejr og et dusin deltagere nød den flotte 
morgenstemning og fik god forklaring om fuglene af Per Clauson-Kaas. 

 

 
På det nye spor er der i Lunden Skælrod. 

 
Der orienteres om sporet i Hertha 

  

 
Stemningen nydes fra den nye gangbro 

 
Efter turen nydes kaffen i Herthas café 

 

  Der var d.29.april også en nattergaletur til Tåstrup sø, hvor man bl.a. var 
oppe i det nye fugletårn. Der er indvielse medio juni. Tårnet blev ”slæbt” 
ind manuelt i små stykker. Helikopter-løsningen måtte opgives. Det er rør-
skoven i forgrunden og søen bagest i billedet på næste side. De to fugletårne 
er ens, men naturligvis er plancher og forklaringer forskellig. Der er en lang 
gangbro ud til fugletårnet og et rigt fugleliv i rørskoven. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

 
Udsigten fra fugletårn ved Tåstrup Sø 

 
Udsigten nydes ved ”vores” fugletårn  

 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen i Herskind er naturligvis fortsat interesseret i bl.a. 
billeder og oplysninger om ”gamle dage”. Smid det ikke ud. Aflever det 
enten til Galten Lokalarkiv (kælderen Galten Bibliotek) eller til undertegnede. 
 Betjeningstiderne i lokalarkivet er mandag kl.14-16 og torsdag kl.16-18. 
Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider komme i lokalarkivets forrum ved 
at låne nøgle af bibliotekspersonalet.                Hans Gravsholt 

 

Nyt fra Galten Bibliotek 
I sommermånederne juni, juli og august holder Galten Bibliotek allerede 

åbent fra kl.11 mandag til torsdag. Der er tale om ubetjent åbningstid. 
Altså ingen spørgsmål til personalet vedr. materialer eller Borgerservice. 

Her henvises til bibliotekets normale åbningstid. 
Bogsalg 

I løbet af juli måned vil der blive sat mange bøger/Cd’er til salg.  
”SOMMERBOGEN” 

I børnebiblioteket kan børnene deltage i læsekonkurrencen 
”sommerbogen” og vinde spændende bogpræmier. 

Foredrag 
Senere på året, datoen er endnu ikke fastsat, vender dyrlæge Jørgen 

Grymer tilbage med endnu et spændende foredrag om sit liv som dyrlæge. 
Velkommen på dit bibliotek!   

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

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

Brita Rodam 



 

 12

Landsbyrådet 

Ny bydel i Herskind  
Blomsterparken 

  Jeg er blevet opfordret til at skrive et stykke om vores nye bydel Blomsterpar-
ken. For godt et år siden var de første underskrifter i hus, og de startede med at 
lave vej, kloak og sø, her hvor Herskind Plantesalg lå før. Nu et år efter er de 
første 3 beboerpar flyttet ind, og 3 mere er i gang med at bygge. 10 grunde er 
solgt ud af 13 på 10 mdr., og én mere er til underskrift. 
  Den 3.oktober havde vi indvielse med Borgmester Jørgen Gaarde. Og én af 
drengene, som skal bo her i området, klippede den røde snor over sammen 
med borgmesteren. Dilettanterne mødte udklædt - et festligt indslag. 
  Skoleinspektøren holdt en rigtig god tale, hvor han fortalte om skolen, Brug-
sen og om alle foreningerne i byen. Vi havde lejet en pølsevogn, så der var 
pølser til alle. 
  Vi har fået et dejligt område ved søen, hvor et andepar har slået sig ned. Dog 
skal søen udvides her i 2.etape, som vi starter på til efteråret. Rigtig mange 
nyder at går en tur i området, hvor man kan gå via sti langs søen igennem om-
rådet og hen af vores private fællesvej forbi Decoplant. Senere - efterhånden 
som området bliver udbygget - kommer der sti hele vejen rundt om området. 
  Der er rigtig mange, som har reserveret grunde ude i 2.etape og flere, som er 
interesseret i dobbelt-husene. Vi synes, at det er godt, at vi får flere tilflyttere 
til byen, så vi kan holde gang i Børnehaven, skolen, Brugsen og vores gode 
foreningsliv. 
   Vi synes selv, at vi har fået et rigtigt dejligt område, og de børn, som bor 
her, nyder, at de kan cykle i skole, uden at de skal krydse en vej. 
   Dan har netop lavet fodboldbane, fodboldmål og endda en tilskuerbænk som 
allerede er taget i brug af områdets beboere.  
   Gå endelig en tur i området og se, hvor dejligt vi har det her på en anden 
side af Langelinie.            Inge Jeppesen 

 
 
 

Inge og Dan Jeppesen 
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Landsbyrådet 

 
Fortsat stor interesse for projektet. 

Ny hjemmeside www.marieshave.net 
   Interessen for såvel seniorfællesskabet som seniorboligprojektet har 
fortsat været overvældende. Seniorboligprojektet har nu en venteliste. De 
sidst tilkomne må påregne en vis ventetid, efter at byggeriet af boligerne 
og den første indflytning er gennemført, forventeligt i 2015. 
   Der er stadig behov for alle gode kræfter i udviklingsarbejdet. Ganske 
vist står rigtig mange engagerede mennesker bag projektets forskellige 
elementer, men det er også en ambitiøs opgave, vi har påtaget os: 
• Fællesskabstanken som det overordnede, bærende princip skal fastholdes og 

videreudvikles 
• Fondsetablering og låneansøgning vedr. nye boliger og ombygningsarbejde 
• Teknisk og økonomisk planlægning af seniorboliger, fællesrum og haveanlæg 
• Indholdsmæssig, praktisk og økonomisk planlægning af Kultur- og 

Sundhedshus 
• Sociale relationer, naboinformation, PR-arbejde, løbende opdatering af Maries 

Haves hjemmeside www.marieshave.net  
  Der er altså fortsat grundlag for at slutte sig til den række af ildsjæle, som 
længe har kendetegnet lokalsamfundet Herskind-Skivholme. 
  Maries Have Støtteforening holder sommerafslutning med fælles buffet 
og socialt samvær torsdag d.20.juni kl.18 i Herthas Café, Landsbyvænget 
17, Herskind, 8464 Galten.        Ole Wadsholt 

Ny hjemmeside til www.herskind-skivholme.dk til sept. 
  I Landsbyrådets webudvalg arbejder vi på at lave en ny hjemmeside, der 
modsvarer de behov, vi og lokalområdet har for at dele informationer om 
ting, der foregår, og praktiske oplysninger for os alle.  
  Det er vores plan, at hjemmesiden skal rumme information om, og hen-
visninger til foreninger og aktiviteter i lokalområdet. Hjemmesiden kom-
mer også fortsat til at fungere som en form for online lokalarkiv. 
  Det er vores overordnede mål, at hjemmesiden skal være brugervenlig at 
finde rundt på, så det er nemt at finde informationerne, man søger, at have 
en mere brugervenlig kalender og generelt et tidssvarende grafisk udtryk. 
  Vi glæder os til at præsentere den færdige hjemmeside i slutningen af 
august.    På vegne af webudvalget Anders Christensen 
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Landsbyrådet 
 

Landsbysamvirket 
  Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig. Se nedenstå-
ende. Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder, de indkomne ansøg-
ninger er vurderet, og ansøgerne har fået besked. Der er endnu beløb til 
nye ansøgninger, hvor fristen er 1.sept. Mere herom i næste udgave af 
Herskindsigt. Se ansøgningskrav på www.landsbysamvirket.dk  

  På hjemmesiden kan der også findes referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. Desuden er der bl.a. billeder fra de ture, der har været 
afholdt under titlen ”Kend din egn”. Det overvejes, om der skal afholdes 
en 4.tur til det østlige af Skanderborg Kommune.  

  Bestyrelsen arbejder desuden med overvejelser vedr. trafiksikkerheden i 
landområderne. I mange landsbyer køres der uforsvarligt. Der har været 
afholdt møde med Lone Krogsgaard og Jens Peder Langballe Sørensen, 
der er ny leder af Vej og trafik i Skanderborg Kommune.  

  Landsbysamvirket har støttet Liv i Forsamlingshusene, og der er en halv 
snes forsamlingshuse, der har vist interesse for arrangementer i den kom-
mende sæson. Hvis Kultursamvirket støtter, er Landsbysamvirket også 
indstillet på at gøre det igen. 

  Det er fastlagt, at næste generalforsamling skal afholdes d.20.febr.2014. 
Mere om dette senere.       Hans Gravsholt 

Bestyrelse: 

Lars Andersen (Formand), Rødkildevej 6 Tåning, 8660 Skanderborg 

            Tlf. 8662 9636 / 3062 9636 lars.andersen@kws.com 

Egil Jørgensen (Næstformand), Hårbybygade 9 D, 8660 Skanderborg 

Arne Nørskov (Kasserer), Præstehaven 3, 8660 Skanderborg 

Hans Gravsholt (Sekretær), Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten 

Orla Jegstrup (Webmaster), Allégade 3, Jeksen, 8362 Hørning 

Knud Erik Elmann Jensen, Illerup Gyde 3, Hørning, 8660 Skanderborg 

Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ringvej 2, Alling, 8680 Ry 

 
Patch-Work med mere 

Vi holder sommerferie, men starter igen onsdag d.11.sept.kl.19. 
Hilsen Lisbeth (tlf.8695 4508)
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Nyt fra Herskindskolen 

EN GOD HISTORIE. 
D.18.april var jeg til lederdag med 300 ledere fra Skanderborg Kommune. 
Her talte kommunaldirektør Lisbeth Binderup om ændringen i kommunen, 
fra at se borgerne som kunder og ansatte som servicemedarbejdere, til at se 
borgeren som en aktiv og ansvarlig samfundsborger, der både kan og vil 
engagere sig i fællesskabet og selv være en del af løsningen i sit eget liv 
og andres liv. Hun kalder det fra Kommune 2.0 til Kommune 3.0. 
  I den forbindelse fremhævede hun Herskindskolens arbejde med trivsels-
ambassadører, hvor forældre hjælper med det sociale liv i klassen og er 
med til at modvirke mobning via legegrupper m.m. Hun fremhævede dette 
samarbejde som et billede på det, hun mener med de nye roller i fremti-
dens kommune. Endnu et projekt vi kan være stolte af og videreudbygge. 
Du kan læse mere om trivselsambassadører på skolens hjemmeside under 
Fællesbestyrelsen. 

   

MERE GODT NYT OM HERSKINDSKOLEN 
  Jeg blev fredag d.31.maj ringet op af undervisningsministeriet af én, der 
hedder Aja. Hun sagde, at hun ringede, fordi regeringen er i gang med en 
folkeskolereform. Hun fortalte, at de godt ved, at der foregår mange spæn-
dende ting på Herskindskolen, og hun ville gerne have uddybet vores læ-
ring og bevægelse, samt vores inddragelse af SFO i den forbindelse. 
  Jeg fortalte om læring og bevægelse, samt motorik og pædagogernes 
aktive del af dette, bl.a. via bevægelses SFO og motorisk træning ved 
overgang fra skole til SFO. Jeg fortalte også om engelsk fra skolestart, 
samt tysk på skemaet fra femte klasse. 
  Om aftenen i TV-avisen kunne man så høre, hvordan engelsk fra 1.kl. 
samt tysk/fransk fra 5.klasse sandsynligvis er med i den kommende skole-
reform. Herskindskolen er virkelig med HELT FREMME for tiden. 
REDSKABSRUM 
  Herskindskolen og Herskind Boldklub har søgt og fået bevilliget 1/3 af 
udgiften til redskabsrum ved Hallen. Skolen og boldklubben deler de re-
sterende udgifter. Byggeriet forventes udført i løbet af sommerferien. 
Vi glæder os til at tage de 75 kvadratmeter i brug.              Mvh Kim 

 

HERSKINDSKOLEN 
LADINGVEJ 16, HERSKIND 

8464 GALTEN 
TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 
 www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset  
 

Nyhedsbrev juni/juli 2013 
  I skrivende stund har vi netop afholdt årets arbejdsdag og sommerfest. 
Som alle forgangne år, var der igen stor opbakning og deltagelse fra 
forældregruppen. I år var vi samtidig rigtig heldige med vejret, så mulig-
hederne for at alle opgaver - inde som ude - var optimale. Billeder fra 
dagen vil blive lagt på forældreintra i løbet af ugen. Den store opbakning 
fra jer forældre, som vi generelt oplever til alle vores arrangementer, blev 
påskønnet i fredags. Samtidig blev der givet udtryk for, at det også er en 
ting vi ”praler af” i forskellige sammenhænge, blandt andet når vi har 
besøg af ansøgere til stillinger i Nordlyset, samt når vi mødes med andre 
institutioner i forskellige sammenhænge.       
     Tak for jeres opbakning! 
 
Børn og personale: Vi har pr.1.juni budt velkommen til Lili og Elias, 
nye børn i Stjernen. Samt velkommen til Kasper, nyt barn i Lynet. 
Derudover byder vi 1.7. velkommen til William, nyt barn i Stjernen. 
Herfra også velkommen til alle. 
  Vi har tidligere meldt ud, at vi i løbet af denne periode har brug for at få 
kørt nogle nye vikarer ind i huset. Det er, så vi ved sygdom o.a. har nogle 
folk at trække på, som er kendte med børnene, huset og dagligdagen. Vi 
har som vikarer budt velkommen til Anne og Allan. Anne er en erfaren 
pige, som flere af jer allerede har mødt. Hun har haft en præsentation 
hængende på begge stuer. Allan er lige startet i dag, men har været på 
besøg herude inden. Allan er vikar i denne uge for Diana, som har ferie. 
Han er en frisk ung mand, som kan lide musik og at spille guitar.  Har 
arbejdet noget indenfor faget, dog primært med unge og handicappede.               
       
Sommerferie: Nordlyset holder åbent alle uger i sommerferien. I uge 
29 og 30 er vi fælles med Kometen, hvor de kommer her i børnehaven. 
Derudover vil der i sommerferien ikke være ugeplaner for de enkelte stuer, 
men evt. opslag om aktiviteter og ture vil blive hængt på opslagstavlerne. 
 

På Nordlysets vegne Laila 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst 
Den 21. marts afholdt vi generalforsamling. Der var en del flere deltagere 
end sidste år og en god debat, så det var dejligt.  
Referat af Generalforsamlingen den 21. marts 2013. 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 
3. Fremlæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om 

resultatdisponering. 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen og 1 suppleant 

På valg er: 
Villiam Riisgaard (modtager ikke genvalg) 
Tina Bysted Røhr (modtager genvalg) 
Jørn Bach Jensen (modtager genvalg) 
Børge Pedersen (modtager genvalg) 
Valg af suppleant 
Mathias Sørensen (modtager genvalg) 

7. Eventuelt 
AD 1: Anna Margrethe Kristensen blev valgt til dirigent. Stemmetællere 
blev Bo Sjøgaard og Kirsten Lillemose Sørensen. 
AD 2: Lis Weiling aflagde beretning for bestyrelsens arbejde og orien-
terede om fremtidsplaner for de kommende år.  
Bestyrelsesmøder/Bestyrelsen  
   Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbne år. 
I januar havde vi et heldagsmøde, hvor vi havde besøg af konsulent Tine 
Ørnebjerg Pedersen, som dækker vores område indenfor Coop 
  Hun gav os nogle ideer til arrangementer, som Coop støtter økonomisk, 
så det vil senere blive offentliggjort, men det bliver først til efteråret.  
  Bestyrelsen har i det forløbne år deltaget i status og space ændring. 
Det betyder, at nogle varer skal stå på en bestemt måde, og så får vi et 
kontant beløb for det, og det var 45.000 kr. for vores vedkommende. 
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Herskind Brugsforening 
  I opsætning af elektroniske hyldeforkanter var bestyrelsen igen i arbejde, 
og vi håber, at alle vore medlemmer og øvrige kunder allerede har fået 
glæde af det.  Det letter i hvert fald arbejdet utrolig meget for personalet. 
  Det var igen muligt at bruge bonuspoint som betaling, og som i 2011var 
det i november måned. Det var der rigtig mange, som benyttede sig af, og 
det var også i november (nærmere betegnet den 27.), at vi kunne fejre, at 
Brugsen havde været 50 år i de nuværende lokaler (selvfølgelig med 
forandringer og tilbygning) – 50 års jubilæum 
  Der var 50 % rabat til alle medlemmer denne dag. Det var dejligt for 
medlemmerne, men det kostede os ca. 30.000 kr. 
  Lukkeloven blev jo som bekendt afskaffet 1.okt.2012. Vi har diskuteret 
de nuværende åbningstider, som jo er fra kl.7 til 20, men vi vil pt. ikke 
udvide yderligere. Vi følger selvfølgelig udviklingen, og det har betydet, 
at vi indskrænker personaledækningen lørdag og søndag. Stor ros til 
personalet og Michael for deres måde at klare de ”trælse ” arbejdstider på. 
  Vi har på et bestyrelsesmøde haft drøftelsen af Dagli’Brugs contra Lokal-
brugs. Der var dog enighed om, at som vores butik kører, er der ingen 
grund til at vi ændrer på konceptet, vi syntes også, at det ville være et 
dårligt signal at sende. 
  Som noget nyt koster alle X-varer nu det samme i alle Coop butikker, 
dvs. Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, SuperBrugsen, Kvikly og Fakta. 
Det har vi i vores bestyrelse efterlyst flere gange, så det er vi rigtig glade 
for, men det betyder også mindre avance til butikken. 
Deltagelse i andre møder 
  På formandsmødet i Mønsted for Dagli’Brugser var det næstformanden 
Ruth Bluhm, der deltog sammen med Michael. Det er både de selvejende 
(som os) og de, der er ejet af COOP, som er med til disse møder.  
  Igen blev det ligesom sidste år nævnt, at flere Dagli’Brugser sandsynlig-
vis må lukke, og siden er 4 lukket her i det Østjyske.  
  I efteråret var der et aftenmøde på Sabro Kro, hvor alle medlemmer kun-
ne deltage, og de fleste fra vores bestyrelse deltog. Michael skulle sammen 
med andre uddelere fortælle om de tiltag, der rundt omkring i de forskelli-
ge Brugser laves for medlemmer, så der blev byttet lidt ideer denne aften. 
Vi fik endvidere indtryk at, at der foregår meget i vores Brugs. 
  Derforuden har Michael og jeg deltaget i et 1 dags kursus for uddelere 
og formænd. Indholdet var meget omkring organisering af bestyrelses-
arbejdet og samarbejdet mellem uddeler og formand. 
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Herskind Brugsforening 
  Som noget nyt er der lavet et intranet, der kan bruges af alle bestyrelser, 
så det regner jeg med, at vi også skal kobles op på. Der ligger skabeloner 
til referater, og også forslag til en forretningsorden (arbejdsdokument for besty-

relsen). Vi har ikke en forretningsorden i vores bestyrelse, og det anbefales, 
at vi får en sådan. Det vil være noget, vi tager op i den nye bestyrelse. 
Arrangementer 
I det forløbne år har vi haft: 
  Forårsfesten i maj som sædvanlig med grill pølser, sodavand og øl, 
hoppeborg og mange gode tilbud i butikken. 
  2 vinaftener med dejlig mad fra Karina. 1 fredag og 1 lørdag. Fredag er 
den bedste at holde disse arrangementer på, så i år bliver det på fredage. 
  Fodboldarrangementet i oktober. Her kunne de unge drenge tæve 
Michael og Morten i fodbold på den store fjernsynsskærm i butikken. 
Der var hurtigt udsolgt til denne aften, og det var helt klart en succes, og 
det er en aktivitet, som godt kan gentages. 
  Jule- og nytårsarrangementer, er jo traditionsbundne, men vores sup-
pleant Mathias mødte frem i det store skrud til nytåret, hvor vi ønskede 
godt nytår til vore kunder, så det var festligt. 
  Tøndeslagning i forbindelse med fastelavn havde også trukket en del til 
Brugsen, og der blev kåret kattekonger og dronninger. Indenfor i butikken 
var der fastelavnsboller, kaffe og juice, og de fleste syntes vist, det var rart 
at komme ind i varmen. 
Nye services 
  SMS. Som mange måske har bemærket, er der begyndt at komme tilbud 
fra Brugsen på SMS. Der blev samlet ca. 200 mobilnumre ind den dag i 
feb., hvor der igen var rabat til kunderne (20 %), men der blev også delt 
ca.200 flasker vin ud, så det var noget for noget. 
  Fiskemand. Så er der igen chance for at købe frisk fisk ved Brugsen 
Der kommer nu en fiskemand på lørdage i lige uger fra kl.11 til 1145. 
Vi kan så håbe, det kommer til at gå denne gang! 
Kommende arrangementer 
  Det første arr. løber af stablen på tirsdag d.26.marts og det er for piger, 
der skal konfirmeres i i Herskind, Sjelle og Skjørring. Vi har jo haft et 
arrangement for drenge. 
  Det er modeopvisning, og det er Min Øjesten, Kate og Galten Sko der vil 
vise de nye ting til årets konfirmander. Salon Blues og Kosmetolog JuniQ 
vil efterfølgende vise hårmode og ansigtspleje. 
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Herskind Brugsforening 
  Der vil også denne aften være lidt godt til ganen fra Karinas mad, cider til 
de kommende konfirmander og bobler til mødrene. Der er allerede solgt en 
del billetter, prisen er kun 25 kr. pr. person, og man må have en voksen 
ledsager med. Næste gang er for de voksne VINSMAGNING. Det er 
fredag d.19.april, så sæt allerede X i kalenderen.  
  Forårsfesten bliver torsdag d.23.maj og vi håber selvfølgelig på godt 
vejr. Som noget nyt vil der om formiddagen være et arrangement for dag-
plejerne og deres dagplejebørn. 
Herskind Brugs på Danmarkskortet 
  Hvis I har læst det seneste nr. af Herskindsigt, vil I måske vide, at der 
kommer en artikel om Vores Brugs I Coop’s årsskrift – det er jo dejligt, at 
vores lille butik får så megen omtale. 
  Coop’s årsskrift er med som indlæg i april nr. af  Samvirke. 
FDB er nu COOP 
  I 10 år har moderselskabet FDB og forretningen Coop været adskilt. Men 
nu samler Danmarks største forbrugerejede detailhandelsvirksomhed sig i 
en organisation under Coop navnet. ”Vi er ejet af vores medlemmer.” Der 
er flere end 1,2 million danskere, som er medlem. De får andet og mere 
end gode varer til konkurrencedygtige priser. De får også kontante fordele 
igennem fordelsprogrammet CoopPlus og medindflydelse på en virksom-
hed, der tager ansvarlighedsarbejdet alvorligt. 
  Siden den første brugsforening blev grundlagt i 1866 har formålet været 
at levere de bedste varer til de bedste priser. Men i dag er kvalitet og defi-
nition af ’det bedste’ også afhængig af ansvarligheden. Derfor styrker 
Coop konstant ansvarlighedsarbejdet eksempelvis gennem udvikling af 
nye varer, der tager hensyn til miljø, støtte til udvikling i Afrika og gen-
nem oplysning af skolebørn om sund mad.  
  Der er 3500 medlemsvalgte, som gør en stor, engageret indsats lokalt og 
alle demokratiske organer bevares uændret. Med den nye organisation bli-
ver det tydeliggjort, at vi er en virksomhed, der er ejet af vores medlem-
mer. Det forstærker vores ansvarlighedsarbejde samtidig med, at vi selv-
følgelig fastholder vores kommercielle fokus. Fremtidens Coop er én sam-
menhængende organisation med medlemmerne som medejer i centrum.  
  Målet er også en virksomhed, hvor godt købmandskab og ansvarlighed 
udvikler Coop til også i fremtiden at være Danmarks førende detailhan-
dels-virksomhed. 
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Herskind Brugsforening 
  I forbindelse med den nye organisation fratræder FDB's adm. direktør 
Thomas Bagge Olesen. Thomas Bagge Olesen har stået i spidsen for FDB 
siden 2007, og hans opgave var at tage dagligvareforretningen Coop tilbage 
fra Coop Norden og få genetableret et tæt samspil mellem FDB og Coop. 
Det er blandt andet sket ved styrket indsats på ansvarlighed, lanceringen af 
medlemsfordelsprogrammet, CoopPlus, og etablering af effektiv koncern-
struktur. Det har i alt medvirket til, at Coop i dag står stærkt i det danske 
detailmarked.  
Udlejningsejendommen 
  Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i løbet af 2013 vil sætte ejendommen 
til salg, så må vi se, hvordan det går. De nuværende lejere flytter forment-
lig i løbet af 2013. 
Budget 2013 
  På vores bestyrelsesmøde i januar vedtog vi et budget for 2013 med et 
underskud på 52.000 kr., men det mener vi er forsvarligt. Det er bl.a. her 
vores investering i elektroniske hyldeforkanter ligger (ca. 430.000 kr.) 
Investeringsplaner 2013 – 2015 
Vi har ikke lavet nye planer siden sidst, men det vil vi selvfølgelig gøre.  
2013: Elektroniske hyldeforkanter er jo allerede sat op, og de blev bil-
ligere end det blev oplyst på sidste års generalforsamling (500.000 kr.) 
Facaden skal males. 
2014: Striberne på parkeringspladsen skal males op, og vi skal have nye 
glaslåger på køl/frys 
2015: Her er det nye indkøbsvogne, der er ønsket, de gamle kører ikke alle 
lige godt. 
Måske kan vi købe dem fra Skovby Brugs, som jo lukker 31. marts. 
Økonomi 2012 
  Som det vil fremgå af næste pkt. på dagsorden, er vi kommet ud af 2012 
med et underskud på 17.593 kr., men på trods af det har vi afbetalt ca. 
220.000 på vores kreditforeningslån.  
  Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
  Michael Øuleé ville gerne have et bud på, hvad personale, bestyrelse og 
uddeler kan lave af nye tiltag i butikken. Dette affødte en livlig debat og 
mange forslag, f. eks var udbringning af varer til private et af forslagene. 
Der er lavet en liste med de forskellige forslag, som vil indgå som arbejds-
dokument i bestyrelsen. 
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Herskind Brugsforening 
AD 3: Michael Øuleé gennemgik årsrapporten med tilhørende regnskab 
Årsrapporten og regnskabet blev godskendt af generalforsamlingen  
AD 4: Der var ingen forslag fra bestyrelsen 
AD 5: Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne  
AD 6. Morten Dam blev valgt til bestyrelsen og Tina Bysted Røhr, Jørn 
Bach Jensen og Børge Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen   
Mathias Sørensen blev genvalgt som suppleant  
AD 7: Intet under eventuelt. 
Nyt efter generalforsamlingen: 
  Arrangement d.26.marts med modeopvisning for årets pigekonfirmander 
måtte vi desværre aflyse pga. manglende tilslutning. Det var ærgerligt.  
  Derimod var vores vinsmagning d.19. april igen en succes, og næste 
gang er det sydamerikanske vine, vi skal smage på. 
  Forårsfesten den 23. maj trak mange af hus, og bestyrelsen havde travlt 
med at skænke drikkevarer og riste pølser. Om formiddagen var dagpleje-
mødre og børn på besøg i Brugsen, og de blev trakteret med rundstykker, 
juice og frugt. De fik også set en tegnefilm, og Mathias havde 2 små 
kaninunger med, som de fik lov at klappe. Formiddagen sluttede med en 
tur på hoppeborgen, og inden de skulle hjem, fik de grillpølser. Det var en 
vellykket formiddag  
  Fiskemand??? Det blev desværre en kort fornøjelse, så om der kommer 
en fiskemand, kan vi ikke sige noget om. 
  Den nye sms service har sat godt gang i kødsalget, så det er dejligt. 
Udlejningsejendommen er nu sat til salg. Vores lejere har sagt op pr.1. sept. 
HUSK 
  Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-
adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 
mailadresse, så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk, så kommer du 
på maillisten næste gang, der er gode tilbud i butikken 

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

Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle 4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen,  Landsbyvænget 19D  8696 1919 
Medlem: Børge Pedersen,  Lærkevænget 34  8695 4144  
Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 
Medlem: Morten Dam,  Glentevænget 6 Herskind,  2371 6571 
Suppleant: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 

Lis Weiling, bestyrelsesformand  
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Arrangements- Kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.14.sept.2013 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.4.sept.2013 

 

Juni 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 9  Sogneudflugt til Alrø, Horsens Fjord  44 

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13     
fr 14     

lø 15  Valdemarsdag   
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19 1930 Generalforsamling. Dilettanterne Ladingvej 4 35 
to 20 18 Sommerafslutning. Maries Have Herthas Café 13 
fr 21     
lø 22     
sø 23 1730 Sankthans-bål. Herskind Borgerf. 

Sankthans-bål 
Legepl.Fuglevænget 
Skivholme F-hus 

32 
40 

ma 24  Sankthansdag   
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
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Juli 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3     
to 4     
fr 5     

lø 6     
sø 7     

ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12     

lø 13 13 DN´s Sommertur ny bro m.m. Ry Marina 34 
sø 14     

ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18     
fr 19     

lø 20     
sø 21     

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26     

lø 27     
sø 28     

ma 29     
ti 30     
on 31     
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August 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     

lø 3     
sø 4     

ma 5  Spejerlejr i Sindstou-hytten Sejs 41 
ti 6    Do   
on 7    Do   
to 8    Do   
fr 9    Do   

lø 10 13 Smag på naturen. SkivholmeSkov P-plads v.F-hus 34 
sø 11     

ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16  HB´s sommerfest Herskindhallen 27 

lø 17  HB´s sommerfest Herskindhallen 27 
sø 18  HB´s sommerfest Herskindhallen 27 

ma 19     
ti 20 1830 Generalforsamling Spejderne Spejderhytten 42 
on 21     
to 22 1630 Start på Bæverne Spejdergrunden 41 
fr 23     

lø 24     
sø 25 14 Friluftsgudstjeneste Præstegårdshaven 38 
ma 26     
ti 27 19 Start på kirkekor Sognegården 38 
on 28     
to 29     
fr 30     
lø 31 10 Høstmarked og lørdagscafé Hertha 43 
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September 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 14 Åbent hus Spejderne. Skovhuset Skyttehusvej 18 8 
ma 2     
ti 3     
on 4     
to 5 19 Kierkegaard-foredrag. Lise Søelund Skovby +sognehus  38 
fr 6     
lø 7     
sø 8     
ma 9     
ti 10     
on 11 16 

19 
Arbejdsdag 
Patch-Work starter 

Skivholme F-hus 
Herskindskolen 

40 
14 

to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21 13 DN´s svampetur Kollens Mølle 34 
sø 22     
ma 23     
ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     
lø 28 13 DN´s svampetur i Dørup Skov Voerladegård 34 
sø 29 14 Hødtgudstjeneste Sjelle Kirke 38 
ma 30     
  4.okt. Quindeaften i Herskind Forsamlingshus  side 36 
  5.okt. Høstfest i Skivholme F-hus  side 40  
23.okt. Erik Grib kommer til Sjelle Kirke  side 39 
25.okt. Fredagscafé Herskind Forsamlngshus  side 37 
26.okt. DN´s efterårstur v-Tåstrup Sø  side 34 
  5.nov. Valgmøde på Herskindskolen  side   7 
10.nov.kl.1030: Kirkeklokken fylder 400 år  side 39 
17.nov. Indendørs bagagerumsmarked  side 37
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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 Hansen    Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Udv.medlem: Michael Buch   Præstbrovej 6, Herskind 6179 5848 
Udv.medlem: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 
Afdelingsformænd 
Badminton: Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold: Kampfordeler: Steen Hansen, Lærkevænget 16 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen  Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Petanque: Annette Kofoed  Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Kantinen/Klublokalet   Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 

Formanden orienterer 
Sommeren og solen har fået overtaget, og det er blevet tid til at tage fat 
på store udendørs projekter. Lørdag d. 1.6. havde HB store arbejdsdag. 
10-12 friske HBér var mødt op for at få lagt sten i den overdækkede 
terrasse og gjort rent i klublokalet. Det hele ser nu flot ud og er klar til 
sommerfesten i uge 33. 
  Planlægningen af sommerfesten er i fuld gang og programmet ser igen 
i år spændende ud med både kendte og nye arrangementer. Af nye kan 
nævnes, at musikskolen kommer og underholder i teltet fredag, mens 
der er børnedisko i hallen. Lørdag skal der dystes i 5 kamp – en dyst 
bestående af forskellige sportsgrene, så alle kan være med. Så saml 5 
naboer, familiemedlemmer, kollegaer m.m. og tilmeld jer dysten hos 
Michael Buch tlf. 6179 5848.  
  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, 
vejfesten skal holdes her også eller kortafslutning …… Vi vil selvføl-
gelig være behjælpelige med eventuelle løsninger så som drikkebilletter, 
bordreservation ect. 
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  I løbet af sommeren vil det gamle redskabsrum i hallen blive erstattet af 
et nyt. Skolen og HB er blevet bevilliget en sum penge fra kommunen til 
et nyt. Det nye redskabsrum bliver større end det gamle, så vi kan få alle 
tingene væk inde fra hallen. Både skolen og HB har arbejdet for at få et 
nyt og bedre redskabsrum, hvor vores materialer kan opbevares tørt og 
sikkert. Vi glæder os til, at det hele står færdigt. 

 
  Vi har haft en dialog med SSIF om at samarbejde om haltiderne i både 
Herskindhallen og Hestehaveskolen. Det har resulteret i lidt flere tider til 
FC Langelinie i Herskindhallen. Ellers ser tiderne ud stort set som de 
plejer for de aktiviteter, vi har. Vi har også aftalt at lave lidt fælles mar-
kedsføring for aktiviteterne i begge klubber. Det vil også give brugerne i 
Skanderborg-nord lidt flere muligheder og fleksibilitet vedr. tidspunkter.  
  Da vi konstant har masser af medlemmer på diverse hold, vil vi opfordre 
forældre og andre frivillige til at give et nap med. Så har du lysten til at 
være sammen med en masse glade mennesker eller ideer til andre sports-
grene så kontakt boldklubben. Husk det, man giver, kommer mangfoldigt 
igen.  
  Vores hjemmeside www.herskindboldklub.dk er kommet op at køre – 
så tjek den. Al tilmelding til hold vil foregå via hjemmesiden, ja sågar 
tilmelding til spisning lørdag aften i teltet vil være denne vej. 
 Til huset har HB fået en fantastisk gasgrill – med 3 brændere og et ekstra 
udvendigt blus. Grillen bliver flittigt brugt. Ved alle senior-hjemmekam-
pene har den været tændt op, og der er blevet solgt pølser og brød i stor 
stil – og vil man have den rigtige stemning, så tilbydes der selvfølgelig en 
stadionplatte (pølse, brød og øl) til 20 kr. I Old Boys afdelingen anvendes 
grillen både til hjemme- og udekampe, og den tændes op, når man 
kommer hjem fra udekampene – så til familierne: Det er derfor, de 
kommer lidt senere hjem. 
        På bestyrelsens vegne Kim  
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Herskind Boldklub 
 

 ”Det forsømte forår” 
   Vi havde store drømme og planer om oprykning til Serie 3. Men 
arbejdsforpligtelser og bunkevis af skader har betydet, at vores nye træner, 
Bill, ikke har kunnet stille med det samme mandskab to kampe i træk. 
Forårssæsonen nærmer sig nu sin afslutning, og med blot 10 point i 10 
kampe skal Herskinds drømmedrenge derfor ud i nogle livsvigtige 
nøglekampe for at sikre overlevelse i Serie 4. Kampen d. 7. juni hjemme 
mod Thorsø og HB’s tidl. træner Jesper Laustsen kan derfor gå hen og 
blive årets brag på Herskind Arena. Carsten Smed stod ude mod Gl. Rye 
for en kombination af forårets mest uheldige, men samtidig også sjoveste 
detalje. Det lykkedes ham at blive skadet ved et indkast, da han skulle gå 
ned ad en bakke for at hente bolden. Morten Rasmussen har i de seneste 3 
kampe scoret imponerende 6 mål, og kan han fortsætte denne stime i 
yderligere 4 år, så vil vi overveje (læs: OVERVEJE) at kalde ham for 
Morten Målshow i stedet for Morten Målsky… 

 På Vegne af Herskind Seniorfodbold Serie 4, Mads Madkas’. 
 

HB RUNNERS: 
    Vi er kommet godt i gang med løberiet. Vi løber tirsdage kl. 1715, 
torsdage kl.1915 og søndage kl.17 – alle gange med start fra Herskind-
hallen. Alle kan være med, så mød endelig op ved hallen, hvis du har lyst 
til at komme ud at løbe en tur i vores skønne lokalområde. Vi er både 
mænd og kvinder..  
  Vi har tilmeldt 3 kvinder og 2 mænd til Frijsenborg løbet d.20.juni. Det 
glæder vi os til. Det er altid rart at komme lidt ud på andre ruter. 
  Sæt allerede kryds i kalenderen d.16.-18.aug.2013, hvor HB runners har 
flere ting på programmet. Besøg vores fantastiske tombola eller deltag i 
lørdagens morgenløb. Der er både en City rute og en landlig rute. Her er 
alle velkomne – både børn og voksne. 
Har du noget, du gerne vil donere, som gevinst til årets tombola, kan det 
afleveres hos Kran Elektro til Mette.   

Mange runners hilsener fra Ulla 
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Herskind Boldklub 
Nyt fra kassereren: 
  Det er med den største fornøjelse, at jeg nu kan fortælle at Herskind 
Boldklub har fået godt gang i vores nye program Conventus. 
   Conventus styrer medlemsregistrering, hal- og banebooking, online 
tilmelding til hold, dankort betaling på nettet og danner til dels baggrund 
for vores nye hjemmeside www.herskindboldklub.dk – Kig endelig forbi 
vores hjemmeside. Vedrørende online tilmelding: Husk at alle i år er 
”nye” medlemmer. Nedenfor en lille vejledning.  
 

Trin 1 - Indtastning af personlige oplysninger: 
Navn, adresse og telefonnr, mobil, e-mail og fødselsdag. 
Dit mobilnr. og e-mail vil blive brugt til senere login. 

Trin 2 - Godkendelse af oplysninger samt betaling: 
   Herefter får du vist de indtastede oplysninger og det hold, du har til-
meldt dig. Det er meget vigtigt, at mobil og e-mail er korrekt, da de vil 
blive brugt til senere login. 
   Dernæst skal du indtaste dine betalingsoplysninger, som du kan få 
hjælp til ved at klikke på de små spørgsmålstegn, der vil være der. 
Trin 3 - Kvittering for betaling: 
   Når din betaling er godkendt, vises en kvittering, hvor du kan se det 
medlemsnummer, som systemet har tildelt dig. Samtidig modtager du en 
e-mail med de samme oplysninger. 
Det er muligt p.t. at tilmelde sig: 

• Petanque 
• HB runners  
• Oldboys fodbold 
• Serie 4 fodbold 

Vi vil meget gerne have, at alle tilmelder sig online, da det gør livet som 
træner og kasserer meget nemmere. Alle sæsonens trænere får adgang til 
Conventus og kan skrive direkte til holdets medlemmer , hvis der er 
ændringer eller information angående træning og/eller kampe. Vi håber, 
alle tager godt imod dette nye tiltag. 
Skulle man ikke have en mailadresse, kan man kontakte mig på tlf. 2825 
1791, og så finder vi også ud af dette. 

De bedste sommerhilsener fra Ulla 
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Herskind Boldklub 

Gymnastik 
   Gymnastikafdelingen holder pause indtil uge 36/september 2013 – 
altså bortset fra planlægningen, som altid er i gang. 
   Som afslutning på sæsonen havde vi søndag den 24. marts en rigtig 
hyggelig eftermiddag med holdenes opvisning efterfulgt af saftevand, 
kaffe og kage til alle. Som sædvanligt var der flot opbakning fra forældre, 
bedsteforældre, venner og bekendte, så tilskuerpladserne igen kunne 
fyldes helt op. Tak for det til alle jer, som mødte op. Det betyder meget 
specielt for børnene. 
   Meget er på plads til næste sæson, men endnu mangler jeg en instruktør 
eller to. Derfor kan jeg ikke offentliggøre et nyt program her, men jeg ved, 
det er klar, til HB Sommerfest løber af stabelen i uge 33. Så plejer jeg at 
smide nogle foldere rundt omkring på festpladsen, så de næsten ikke er til 
at komme uden om. 
God sommer – og vel mødt til ny sæson i uge 36. 

Inge 

Præmiewhist 
   Selv om der af flere årsager er stort frafald blandt de faste spillere, 
regner vi da med at starte op igen efter efterårsferien.  Men der er altså 
plads til mange, så tag venner og bekendte med og prøv, om det er noget 
for jer. Vi spiller torsdage fra kl. 19 til vi er færdige. 

Kim Jakobsen, Formand 
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Herskind     
        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

 

 
Legepladsdag 
  Forårets legepladsdag foregik lørdag den 13.april. Mange var mødt op 
for at hjælpe til med de forskellige opgaver. Vi fik rettet op på den store 
bålplads, og ligeledes fik vi ryddet en lille lysning i buskadset mod nord-
øst, så der også der blev plads til et lille bålsted. Borgerforeningen ligger 
inde med diverse udstyr til bål; det være sig treben, rist, pande, gryde mm. 
Dette er man som medlem af Herskind Borgerforening velkommen til at 
låne, hvis man har lyst til en hyggeaften på legepladsen. Kontakt blot 
undertegnede for en aftale herom. 
  Vi fik også ryddet et par meter af beplantningen på hver side af busvente-
skuret. Meningen med dette er, at dette ikke længere skal være så attraktivt 
at “gemme” sig inde på den anden side med lyssky gøremål for øje. Indtil 
videre har det virket efter hensigten. 
  Forårets normalt lune temperaturer lod som bekendt vente på sig i år, og 
derfor var det endnu ikke nødvendigt med den store krig mod ukrudtet, da 
legepladsdagen fandt sted. Jeg kan konstatere, at det dog nu med lynets 
hast har indhentet os på grusomste vis. Så det bliver nok nødvendigt med 
en indsats hen over et par aftener. Det vil vi i bestyrelsen få planlagt 
snarest - så hav tålmodighed indtil da... 
 

Sankthansaften 
  Selvfølgelig skal vi igen i år have bål på legepladsen Sankthansaften. Og 
vanen tro er der fællesspisning, som jo er gratis for alle medlemmer af for-
eningen. Er man ikke medlem af foreningen, vil prisen for spisning være 
125 kr. Hvis man skulle have glemt at indbetale kontingent i år, kan dette 
ske inden 15.juni. Pris 250 kr. for resten af året - 175 kr. for pensionister. 
   Medlem eller ej, så er tilmelding til spisning nødvendig. Du kan tilmelde 
dig hos Jane Thomsen på thjane@sol.dk senest 15. juni. 
Skulle nogen være i tvivl, så er her lidt tidspunkter: 

Sankthansaften d.23.juni - spisning kl.1730. 
Bålet tændes ca.kl.20 
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  Er du én af byens elitecampister, som selv i en stille stund kun drømmer 
om at stille telt op? Ja, så skal det på det kraftigste understreges, at du er 
MEGET velkommen til at give et nap med, når vi skal stille an på lege-
pladsen. Giv besked til undertegnede, så planlægger vi nærmere vedr. 
tidspunkt, når vi har fået hele holdet på plads. 
 

At save den gren over, man selv sidder på... 
  I skrivende stund - grundlovdag, tidlig morgen - har jeg følgende ople-
velser efter en tilsyneladende begivenhedsrig og i hvert fald larmende 
aften på legepladsen: 
  Da jeg skulle køre min søde kone på arbejde, trillede jeg lige ud gennem 
en masse glasskår fra en eller flere ølflasker, som nogen havde følt trang 
til at kaste midt på Fuglevænget. Heldigvis uden punkteringer til følge. 
Vel hjemme igen skulle flaget hejses på legepladsen. Her var borde og 
bænke placeret midt på boldbanen, nøje indrammet af tomme flasker, 
dåser, tomme chipsposer og cigaretpakker.  
  Det kan undre mig, at man behandler et sted på den måde, når det samti-
dig virker som om, at det er det eneste sted, man gerne vil være. Og det 
giver mig anledning til at starte min egen lille affaldsdistribution. Således 
vil jeg holde lidt øje med, hvem som opholder sig på legepladsen om afte-
nen, og den efterfølgende dag vil det “glemte” affald efter rotationsprin-
cippet blive leveret tilbage hos rette vedkommende. 
  Og til alle andre: Brug legepladsen!!!  Den er til for os alle. Og har du 
forslag til ændringer eller forbedringer, så kontakt os endelig i bestyrelsen. 
Og lad os så håbe på en god og varm sommer! 

Jakob Houg Jakobsen 
 

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 
Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37 Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 

Best.medl. Anders Ringsmose, Vibevænget12  8695 4171 andersringsmose@hotmail.dk  

Suppleanter:  

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

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

DN-ture 2013 
Sommertur v.Ry Marina 13.juli kl.13 Start Ry Marinas trailerparkering 
   Ny bro og sti Ry-Birkhede 
Smag på naturen  10.aug.kl.13 Skivholme F-hus´ P-plads 
   Skivholme Skov og omegn 
Svampetur i Kolskoven 21.sept.kl.13 Start fra P-plads, Kollens Mølle 
   Årstidens svampe samles og vurderes 

Svampetur i Dørup Skov 28.sept.kl.13 P-plads v.Voerladegård 
   Årstidens svampe samles og bestemmes 

Efterårstur v.Tåstrup Sø 26.okt.kl.13 Mødested v.Lillering 
   Naturarealet SV for Lillering 
  Til ovenstående ture er tilmelding ikke nødvendig, og det er gratis at del-
tage. Nærmere omtale vil komme i pressen og i Natur og Miljø og kan ses 
på DN´s hjemmeside. 
  Lille Vildmoseturen d.25.maj blev afholdt i fint vejr og med engagerede 
guider. Her var tilmelding nødvendig, og der måtte siges nej til interesse-
rede. Det er en imponerende natur med interessante fugle og pattedyr, og 
der blev redegjort godt for både fortid, nutid og fremtid for området. 
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Herskind Dilettantforening 
Generalforsamling i Herskind Dilettanter d.19.juni 2013 kl.1930. 

Vi skal være hos Anne, og foreningen er vært ved en kop 
kaffe/te og lidt hjemmebag. 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Formandens beretning. 

3.  Kassereren gennemgår det reviderede regnskab. 

4.  Fastsættelse af kontingent.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Anita og Trine er på valg. Trine 
ønsker ikke genvalg.  

6.  Valg af suppleant. 

7.  Valg af revisor.  

8. Indkomne forslag. (indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før). 

9.  Eventuelt.   

Sidste sæsons kontingent skal indbetales på: 1915 1521332065, senest 
d.12.juni. (125 kr.) 

S.U: Senest d.16.juni til Trine. Tlf. 2762 8694 eller 
Trine@holtenfrengler.dk 

 

På bestyrelsens vegne 

Trine Frengler. 

 

Efter generalforsamlingen skal vi evaluerer sæsonen, der 
gik, samt beslutte hvordan næste sæson skal se ud ☺☺☺☺  

Hvem vil gerne hvad i næste sæson???  
Bestyrelsen består af Mette Rask Bøgh, Susanne Lauridtsen, Anita Haurum 
og Trine Frengler.  
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Herskind Forsamlingshus 

 
Udlejning v/Merete Taastrup tlf. 2073 4909. Ladingvej 2, Herskind 

Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 
Siden sidst: 
  Mange har sikkert bemærket, at der har været en del aktivitet omkring lej-
ligheden i forsamlingshuset. Det skyldes en istandsættelse af lejligheden, 
som rigtig mange frivillige fra byen har hjulpet til med. Takket være deres 
indsats, er udgifterne holdt nede, idet der ”kun” har været udgifter til 
materialer. Følgende har givet et nap: Jannik Svanhede, Kaj Kristensen, 
Orla Ettrup, Mogens Grejsen, Tonni Hansen, Claus Thomsen, Jørgen 
Gårskjær, Kim J. Mikkelsen, Morten Dam, Freddi Weiling, Ejner Kaae, 
Ove Vestergård, Brian Taastrup. Tak til alle jer for den indsats, I har ydet, 
STOR eller lille, men alle opgaver er løst på allerbedste vis. 
   Velkommen til den nye lejer Sussi. Bestyrelsen håber, du bliver glad for 
de nye omgivelser og finder dig til rette i Herskind. 
Kommende arrangement: 
Quindeaften, fredag d.4.oktober. Mere herom i sept. udg. 
Bestyrelsen i Herskind forsamlingshus: 
Formand: Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8 Herskind Tlf: 86954180 

 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 og udlejningsansvarlig: Merete Taastrup, Ladingvej 2 Herskind 
Hjemmeside ansvarlig: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 2485 0753 
Best.medlem: Bente Rasmussen, Lærkevænget 24, Herskind Tlf: 2828 9213 
Best.medlem: Rikke Eltved. Langelinie 66, Herskind   Tlf: 5189 1693 
Best.medlem: Berit Pallesen, Vibevænget 39   Tlf.8695 4310 og 2660 2401  
1.suppleant: Sussi Bager, Fuglevænget 24 Herskind   Tlf: 8695 4620 
2.suppleant: Tonni 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  
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            Herskind ForsamlingshusHerskind ForsamlingshusHerskind ForsamlingshusHerskind Forsamlingshus    

                                                Aktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informererrrr::::    
 

Så kom sommeren endelig til Herskind – vi holder sommerferie 
indtil september. Så hold øje med vores aktivitetskalender, som 
efter sommerferien dumper ind i din postkasse. ☺  
Ellers se vores hjemmeside: www.herskind-forsamlingshus.dk. 
Her bliver der skrevet info om arrangementerne. Hvis man vil, 
kan man også blive tilmeldt vores mail ordning, kontakt 
Bettinna fra bestyrelsen så får I nyhedsmail næste gang. 
 
Vi har følgende arrangementer klar til efteråret så skriv allerede 
nu datoerne op i kalenderen. 

- Fredags Cafe. Fredag den 25. oktober 2013  

- Indendørs bagagerumsmarked. Søndag d.17.nov. 2013 
- ”Gammeldags” juletræsfest.  Søndag den 8. december 

 
Se nærmere om arrangementerne på hjemmesiden eller på 
løbesedlen, der dumper i din postkasse lige efter sommerferien.  
 
Alle ønskes en go´  sommer fra 
 Aktivitetsudvalget 
 

Herskind 

Forsamlingshus….  

Vi gør mere for dig 

☺ 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

  
"Nu lyser løv i lunde, 
grønt ligger Danmarks land ---" 
   Sådan skrev Johannes Jørgensen i sin grundlovssang 
i 1891, og jeg oplever på grundlovsdag i året 2013 den 
samme glæde over al skønheden og "de lyse nætters 
sommertelt". 

    2. pinsedag var det heldigvis også godt vejr til den fælles friluftsguds-
tjeneste i Galten præstegårdshave. Efter gudstjenesten sang et stort kor 
nogle dejlige sange. Det var vores kor i nord sammen med Skovby og 
Storring/Stjærs kor. Det var en oplevelse og en udfordring at være med til 
det. Folk klappede og sagde, at det måtte gerne gentages. 
  Nu holder vores kor sommerferie; men tirsdag d.27.august (læg mærke 
til tirsdag) kl.19 starter en ny sæson. Alle er velkomne i det muntre og 
hyggelige sangfællesskab. Organist og korleder Thomas Christiansen har 
helt sikkert spændende ting på bedding. 
  

 Når sommeren er ved at være forbi, nemlig søndag den 25.august kl.14 
holder vi selv friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Måske er det en 
gammel tradition med et sommermøde i haven, der bliver taget op?  Bag-
efter nyder de voksne den medbragte kaffe, og spejderne laver snobrød og 
popcorn sammen med børnene. Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag i 
det fri; men hvis vejret driller, finder vi tørvejr i kirke og sognegård. 
  

  Samarbejdet mellem kirkerne i tidl. Galten Kommune fortsætter - nu hed-
der det "Kløverbladet". Det drejer sig om kirkehøjskole, kirkemusikhøj-
skole og stillegudstjenester. Der bliver lavet foldere, som omtaler alle 
arrangementer, og de vil ligge fremme forskellige steder i området. 
  Kirkehøjskolen lægger ud torsdag den 5.sept. kl.19 i Skovby Kirke og 
Sognehus. I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel starter 
sæsonen med et foredrag ved Lise Søelund, der er cand. mag. i idéhistorie 
og er ansat på Silkeborg bibliotek. Vel mødt til et foredrag om vores store 
tænker i et sprog, hvor vi alle kan være med. 
  

  Den 29.september kl.14 bliver der en ekstra festlig høstgudstjeneste i 
Sjelle Kirke, fordi "De Dover Spillemænd" medvirker. Denne høstguds-
tjeneste bliver fælles for alle tre sogne. 
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  Den 23. oktober venter der en fin oplevelse i Sjelle Kirke. Vi får besøg 
af sangeren og komponisten Erik Grip - kendt bl.a. for melodien til 
"Velkommen i den grønne lund". 
Sidste nyt: Sogneudflugten var tilsmilet af et skønt sommervejr, og 46 fik 
en dejlig tur til Alrø i Horsens Fjord. 
  Kirkebladet for juni-juli-august er på vej. Deri findes gudstjenesteliste og 
yderligere omtale af kommende arrangementer. 
Grundtvig skrev i sin smukke salme om kirkeklokken: 
"Kirkeklokke! ej til hovedstæder 
støbtes du, men til den lille by ---"            
  Det kunne godt være skrevet om Skivholme Kirkes klokke. Klokken med 
den smukke klang har kimet til højtid og ringet morgen og aften i ikke 
mindre end 400 år! Det er ganske vist, for der står på den, at "Borchardt 
gjorde mig i Herrens år 1613". Det er der grund til at fejre, og det skal ikke 
gå stille af! så sæt mærke i kalenderen ved søndag den 10. nov.kl.1030. 
  

Konkurrence: 
  Klokken må have set og oplevet meget i sit lange liv. Find digterfantasien 
frem og fortæl. Brug en regnvejrsdag i juli eller en ruskdag i oktober. Send 
din historie til Thomas Frøkjær senest d. 21.oktober, så vanker der måske 
en bogpræmie. Der er ingen aldersbegrænsning i denne lille konkurrence. 
  

"Klokken slår, tiden går, 
kærligheden ej tæller år.  
Den kan gøre det gamle ungt, 
gøre let det, der synes så tungt, 
vand den omskaber til vin".                             

Skrevet til en sølvbryllupsfest af C.J.Brandt i 1870. 
Eva Bach 

 

 
Kirkekoret 2.pinsedag  

 
Alrø Kirke. Sogneudflugten d.9.juni 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Introduktion 
 Der er en dejlig tid, vi er inde i, nu da sommer og varmen er over os. Når varmen 
næsten forbyder, at man opholder sig indenfor, er det jo godt, at forsamlingshuset 
har fået sat de 2 nye fodboldmål op på de store græsarealer, der tilstøder forsam-
lingshuset. Man er altid velkommen til at benytte disse faciliteter, det om man er 
lejer, medlem eller er på forbifarten. Fodbold er for alle i alle aldre. 

Afholdte begivenheder 
Vårfesten. En særdeles hyggelig aften for alle der deltog. Børnene havde en hyg-
gelig aften, den medbragte mad var mangfoldig og af høj kvalitet, og humøret var 
i top. Der blev spist, snakket og sunget til den store guldmedalje. 

Kommende begivenheder 
Hver tirsdag kl.19-Gåtur. Til dem, der gerne vil ud i naturen, er der mulighed 
for at gå en tur rundt i området med udgangspunkt ved forsamlingshuset. Turen 
er gratis og tager ca. 1 time. Kom med og få motion og en god snak. 
Søndag den 23. juni - Sankthans.  
Der er hygge ved bålet, så tag endelig hele familien med. Der er stor chance for 
snobrød hen af aftenen. 
Onsdag den 11. september - Arbejdsdag. 
Kom frisk og hjælp bestyrelsen med vedligeholdelse af forsamlingshuset. 
Husk at vi giver aftensmad til dem, der møder op og giver en hånd.  
Vi starter kl.16 - men kom når du/I har mulighed. 
Lørdag den 5. oktober - Høstfest 
En af årets store fester. Der er endnu ikke løftet for sløret for, hvad der skal ske, 
men mon ikke der kommer besked rundt. Ellers kan man altid få seneste informa-
tion på hjemmesiden www.skivholme.net 
HUSK du kan booke forsamlingshuset på www.skivholme.net 

Bestyrelsen: 
Formand: Søren Stein  Høstvej 6              8694 4947 / 4020 5158 
Kasserer: Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Niels Jørgensen.   Ladingvej 28A tlf. 4087 5534 
Nina Andersen  Terpvej 2               2462 9433 / 8695 4366 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B    2382 2501 / 8695 4491 
Gert Nielsen.  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069 
Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 

Allan Bank Hasager 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra ulvene 

  I ulveflokken har vi arbejdet med knivbevis og kokkemærket. Ulvene har 
selv syet mærkerne på skjorten - det kræver stor koncentration og tungen 
lige i munden. 
  Ulvene er vilde med udelivet, og hele spejdergrunden bliver udforsket. I 
weekenden d.8.-9.juni har vi overnatning på spejdergrunden. Vi skal have 
bål, lave mad, og sove i telt - det glæder vi os til. Om søndagen slutter vi 
med gudstjeneste i Sjelle Kirke. 
  Årets sommerlejr går til Sindstou Hytten ved Sejs sammen med hele 
spejderflokken fra Herskind. Vi er på lejr i uge 32. Lejrens tema er de fire 
elementer: Vand, Ild, Luft og Jord. 

Mange ulvehyl fra Karen, Anne-Dorte og Henriette 

Bæverne 
  Bæverdammen har været tom i det forgangene år, men vi håber stærkt, at 
der er nogle, der vil fylde den op til august. Det vil være torsdag d.22.aug., 
vi starter. Så ved jeg godt, at skole også starter, og der er mange nye ting 
man skal forholde sig til, men prøv alligevel at kigge ind til os. Vi skal 
ikke en hel masse ud over at hygge, synge, tænde bål og bare ”falde ned” 
efter en lang dag. Bævermødet er fra kl. 1630-18. 

                                          Bæverhilsner Karen (4115 2334) 

Juniorspejderne (4.-5.kl.) 
  I slutningen af maj tog en flok gæve juniorspejdere til distriktsturnering 
på ”Moselund” i Hinnerup. Her skulle vi dyste i forskellige opgaver mod 
de øvrige juniorspejdere fra Gudenå distriktet. Vi slog telt op og fik afsøgt 
området. Herefter bød aftenen på lejrbål m/ intro til dysten, og aftenløb 
(lygten i spanden). Lørdag morgen sprang vi ud af soveposerne, friske og 
ivrige efter at komme i gang. Dysten, i rumfartens tegn, bød mange spæn-
dende opgaver bl.a. et spil mega-Othello, gæt vægten, kodeknusning, 
dekoration af kager, ringridning, bueskydning mm. Vi skulle samle flest 
point i form af M&M´ser.  Ved den fælles afslutning fik vi et mærke 
(Space Scouts) til uniformen og et diplom til hytten, som viser, at vi fik en 
flot 6. plads. Dejlig tur i dejligt vejr. 

Tjikker Likker. Juniorspejderlederne 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra Herskind Gruppe 
 
  Sommerferien banker så småt på døren – bank bank…  
Det bliver dejligt, og skønt er det at tænke på uge 32, hvor vi holder 
spejderlejr for hele gruppen i Sindstou hytten.  

  Alle enheder lige fra bæver til senior spejdere har opstart tirsdag den  

20.august kl.1830-2030. Her holder vi vores årlige sommerfest og starter 
som altid med en lille generalforsamling. 

 

  ”At gå til spejder” skal være for alle. Derfor arbejder vi på at holde 
kontingentet så lavt som muligt. I Herskind koster det 600 kr. om året 
at være spejder. På sigt bliver der en lille stigning, da vores udgifter og 
indtægter ikke helt hænger sammen. Bare et lille varsel om hvad 
fremtiden også bringer. 

Men lige nu står der SOMMER i kalenderen. 

Spejder hilsener Nels Jørgen. 
 
 

Bliv spejder leder i Herskind Gruppe. 
 

  Vi har en stor flok glade og friske børn, der elsker spejderarbejde og 
ude liv. Vi er også en god flok ledere, der giver spejderne spændende 
oplevelser. Men vi mangler dig – går du og har lyst og overskud til at 
blive leder eller lederassistent, og være sammen med glade børn nogle 
timer hver uge, så sig endelig til. 

Du står ikke alene for spejdermøderne 1 gang om ugen, men vi hjælper 
hinanden. Vi har spejdere fra 6-14 år, og sidst, men ikke mindst, lønnen er 
super skønne børn og unge, en god hobby, flotte naturoplevelser og røde 
kinder. 

  Har du lyst til at hjælpe eller spørgsmål til ovenstående så kontakt 
endelig gruppeleder Nels Jørgen på tlf.3082 0243. 

Hilsen Nels Jørgen 
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Arrangementskalender. Alle udefra kan deltage 
     Lørdags Café. Der er ikke lørdagscafé i juni og juli måned, men 5.okt. 
og 2.nov. er der lørdagscafé. 
   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. 

OBS. OBS. OBS. 
Herthas store høstmarked med lørdagscafe finder sted lørdag d.31.8. 
kl.10 – 17. IKKE som tidl. annonceret 7.9. Altså ingen lørdagscafe 7.9. 

 

Affaldsindsamling 
   Også i år var der affaldsindsamling i Herskind med start ved Caféen i 
Hertha. Arrangementet var sammen med Naturfredningsforeningen. Der 
blev ikke indsamlet så meget som i tidligere år. 

 
Indsamlerne i Herskind 

 
Aflevering ved Renosyd 
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Hertha Levefællesskab 
Hertha Bofællesskaber og Værksteders nye bestyrelse 

Nu kom tidspunktet til officielt at skifte fra den ”gamle” værkstedsbesty-
relse, der havde virket i 16 år, til den nye selvejende institution, der ikke 
længere er knyttet til Skanderborg Kommune, men har aftalekontrakt for 
hver enkelt bruger med for tiden 9 forskellige kommuner. 
Ved denne lejlighed sagde vi farvel til den gamle bestyrelse og goddag til 
den nye. Så her er nogle af de ord, der blev givet med på vejen: 
”Vi er nu blevet 21 år gamle fra da, vi førte de første drøftelser i 1993 med 
Galten Kommune. Vi blev taget rigtig godt imod af politikere og embeds-
mænd, der viste os tillid over for den opgave, vi sagde, vi ville tage ansvar 
for. Vi var dengang som initiativ i vores barndom og har siden haft en god 
opvækst i Herskind, senere i den store Skanderborg Kommune med megen 
hjælp og mange at se op til som opmærksomme ”fædre og mødre”. 
Ind imellem har det været svært og ind imellem – som oftest – har solen 
skinnet både i ”barndommen” og ”ungdommen”. Mange gode dage, masser 
af ferieoplevelser, årstidsfester osv., og frem for alt har vi mødt og lært at 
kende i hundredvis af dejlige, hjælpsomme mennesker. 
Vi har haft en tryg og god barndom. Nu har vi så nået en alder, hvor vi er 
blevet voksne og skal stå på egne ben. Således bliver det også tiden, hvor 
vi siger farvel til nogle af vore trygge vejledere, der som gode forældre, 
uanset hvad ”barnet” fandt på, altid stod ved dets side. 
Således en tak til Niels Truelsen, der, helt fra de første tanker om Hertha 
blev gjort for 30 år siden, har fulgt os med kærlig opmærksomhed og altid 
har udvist en efterlignelsesværdig ordentlighed med de synspunkter, han 
på sin egen rolige måde kom med, samtidig med, at han har givet udtryk 
for vigtigheden af, at det menneskesyn, vi stod for, blev ført ud i praksis. 
En anden er Mogens Grejsen, Herskinds lokale ”borgmester”. Han så med 
det samme, at Hertha ville tilføre det lille samfund en positiv vækst. 
Mogens er et menneske med store kreative evner, især i omgang med ord, 
men i høj grad også til at få ting til at ske mellem mennesker. Dette kræver 
mod og beslutsomhed i kærlighed til det, der skal ske.  
En sådan person kunne man kalde ”En ægte Michaelsridder”. 
Også Jette Boye fra Hertha siger vi tak til. Hun har om nogen også fulgt 
os, især som tidligere klasselærer på den skole, hvor nogle af beboerne i 
Hertha Bofællesskaber har gået. 
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Hertha Levefællesskab 
På den vej, vi går for at fremtidssikre Hertha Bofællesskaber og Værk-
steder, er der nu sammensat en ny bestyrelse med den fulde ansvarlighed 
for opgaven. Den er valgt ud af de ansvarsgrupper, der står omkring den, 
og vil bestræbe sig på at forvalte opgaven med hjerte og indsigt. 
Fra forældrene er valgt:Henny Munksgaard (næstform.) og Kirsten Krag 
Fra Levefællesskabet: Thomas Bøggild 
Fra Landsbyfonden: Grethe Harrebye (formand) 
Fra Landsbyrådet: Finn Boisen 
Fra medarbejderne: Mette Thorrud 
Fra ledelsen: Per Clauson-Kaas 

 
Den nye bestyrelse under præsentationen  (fotos: Ole Wadsholt) 

Yderligere har bestyrelsen suppleret sig med to fuldgyldige medlemmer: 
Villy Jeppesen, tidligere økonomisk ansvarlig i Voksenhandicap i Galten 
og Skanderborg Kommune. Karen Lindemann, byrådspolitiker, som har 
fulgt Hertha i snart 25 år som embedsmand og politiker. 
Denne bestyrelse skal så være med til sammen med medarbejderne og 
ledelsesgruppen at fremtidssikre Hertha Bofællesskaber og Værksteder, 
hvilket er en udfordring i en tid, hvor jura og især økonomi let leder 
opmærksomheden væk fra opgaven. Således er det afgørende fremover, at 
det liv og den dynamik, der indtil nu har båret Hertha frem gennem en tryg 
og kærlig barndom til en fuldvoksen social-kulturel organisme, nu må 
virke videre, så Hertha finder sin vej ind i fremtiden. 
Dette båret af et levende menneskebillede i kærlighed og varme for 
opgaven og med en god portion modig vilje.” Per Clauson-Kaas 
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Hovedbrud for hele familien 
   1. Hvad stammer forsidebilledet fra? 

  2. Hvor mange annoncører er der i Herskindsigt? 
  3. Hvad hedder chefredaktøren i Herskindsigt? 
  4. Er der en musikforening i Herskind? 
  5. Er der nyt omkring motorvejsprojektet Aarhus-Viborg? 
  6. Hvad sker der i kultursalen 5.11.2013? 
  7. Hvor er der åbent hus d.1.9.2013? 
  8. Sender Brugsen SMS med tilbud ? 
  9. Hvad hedder formanden for Skivholme F-hus? 
10. Hvilken dato er der høstmarked´på Hertha? 
11. Hvem har en bæverhilsen med i dette nr. af Herskindsigt? 
12. Hvor gammel er kirkeklokken i Skivholme Kirke? 
13. Hvad sker der i Herskind F-hus d.17.11.? 
14. Har dilettanterne indlæg med i dette nummer?    
15. Hvad var henkastet midt på legepladsen? 
16. Får Herskindhallen et nyt redskabsrum? 
17. Hvad hedder Herskindskolens leder/inspektør? 
18. Hvem arrangerer tur d.10.8.2013(smag på naturen)? 
19. Hvem blandt indlæggene har nået en vigtig milepæl? 
20. Hvor holder Jørgen Grymer foredrag? 
 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 3.sept.2013.  
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 



 

 48

  Herskindsigt       36. årgang nr.138      Juni 2013 
 

 
Landsbydag d.12.april 

 
Generalf. Maries Have 23.april 

 

 
Sporarbejde d.26.april Udstilling Byg&Bo, Skovby 

 

 
Koncert i Hertha d.16.marts 

 
Gjern Spillemænd i Hertha d.15.maj 

  


