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Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Jakob Houg Jakobsen.

Du sidder med Herskindsigt num-
mer 150. Ja, så mange udgaver 
er der altså kommet på gaden i 

løbet af de mange år, bladet har eksisteret. 
Langt de fleste af dem har Hans Gravsholt 
sørget for udgivelsen af, og efter mange år 
har han som bekendt valgt at stoppe som 
redaktør.

Jeg synes derfor, at det ville være passende 
at bringe et interview med Hans i anlednin-
gen af jubilæet. Det kan du læse fra side 10.

Det er også meningen, at Herskindsigt 
fremover skal indeholde et interview eller 
et portræt af én af områdets fremtrædende 

borgere, så har du gode idéer til, hvem det 
kunne være, må du meget gerne kontakte 
mig.

På sigt vil du opleve flere ændringer i 
vores lille, lokale blad. Hovedbrud, som har 
været en fast bestanddel i mange år, udgår. 
Mellem fire og syv besvarelser kommer der 
gerne, og da oplaget er på 700 eksemplarer, 
vidner det om, at interessen ikke er der.

Jeg vil snarest samle en redaktion, som 
kan gå sammen om at indsamle materiale 
til bladet, og det er så meningen, at vi alle 
samles et par aftener for at få Herskindsigt 
sat rigtigt sammen, så det udkommer til 
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Jakob Houg Jakobsen

tiden. Desværre er denne udgave forsinket i 
forhold til planlagt udgivelse, og det påtag-
er jeg mig ansvaret for.

Der er mange løse ender at holde styr 
på, og jeg er sikker på, at det bliver nem-
mere, hvis vi bliver flere om det. Forhåbent-
lig bliver Herskindsigt også bedre på den 
måde.

Landsbyrådet er på vej med en helt ny 
hjemmeside, som gerne skulle samle alle 
foreningerne i vores område. Således er det 
meningen, at du blot behøver at orientere 
dig et enkelt sted for at være velinformeret 
om, hvad der foregår og hvornår.

Facebook vil også snarest blive en fast del 
af vores måde at tænke Herskindsigt på. For 
når bladet kun udkommer hvert kvartal, så 
er det selvsagt svært at komme ud med ny-
heder løbende. Vi arbejder på en model, så 
alle kan byde ind og dele deres informa-
tioner med andre.

Så glæd dig til det nye Herskindsigt, og 
byd endelig ind, hvis du ser muligheder for 
forbedringer. Det er altid rart at få inspira-
tion fra nogen, som ser anderledes på tin-
gene.

Ellers er der blot tilbage at ønske alle en 
god sommer. Må vejret være med os.
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af Lone Mørch

TILLYKKE med cykelstien fra Skivholme 
til Herskindskolen ønskes I alle af Landsby-
rådet.

På vegne af Landsbyrådet vil jeg sige et 
KÆMPE STORT tak til alle der har været 
aktivet mere eller mindre, for at vi har fået 
denne sti fra Skivholme til Herskindskolen. 

Vi er bare så glade for at der ikke er sket 
alvorlige ulykker inden vi fik stien. 

Tak til dem som lavede rapporten vedr. 
behovsanalysen, til dem som har haft kon-
takt til lodsejerne, til lodsejerne, til Skivhol-
me forsamlingshus, som har stillet lokaler 
til rådighed ved diverse møder, ja tak til alle 
fordi I var så vedholdende, over 10 år er der 
gået.

Tak til kommunen for det gode samarbe-
jde der har været de sidste par år.

Ja jeg kan huske, da jeg flyttede til Skivhol-
me for ca. 30 år siden, begyndte man at 
tale om cykelsti, Galten kommune havde 

cykelstien på budgettet mange gange, men 
når der skulle spares, gik det ud over cykel-
stien. Da vi så kom ind under Skanderborg 
tænkte vi NU sker der noget, men ak… der 
skulle gå nogle år før cykelstien endelig blev 
bevilget.

Men nu har vi den, dog forsinket blandt 
andet på grund af for meget vand.

Stien bliver allerede flittigt brugt af cykler, 
løber, gående med eller uden hund, børn 
cykler sikkert til og fra skolen ja og helt til 
Herskind.

Stien er indviet af Byrådsmedlem Claus 
Leick, fredag den 3.juni 2016, hvor han 
klippede cykelslangen over ved Herskind-
skolen, hvorefter alle børn fra skolen med 
flere gik, løb, cyklede til Skivholme forsam-
lingshus, hvor der blev sunget sang og serv-
eret cykelkage og saft.

En lille ide fra mig, hvis I har for mange 
blomster løg/frø, gå da op langs stien og 
læg dem i jorden mellem stien og vejen, det 
ville se flot ud når de er i blomst.
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af Jesper Laursen

De selvbefordrende skolebørns vej til og 
fra skole er med cykelstien til Skivholme, 
Gåbus, og den lysregulerede overgang ved 
Langelinie, blevet mere sikker. 

Der er undertiden stadig plads til 
forbedringer hist og pist. Landsbyrådet 
har, sammen med Brugsen og Skander-
borg Kommune, rettet blikket mod Brugs-
ens parkeringsplads, hvor børnene krydser 
mellem parkerede og bakkende biler, hvor 
der, ifølge øjenvidneberetninger, ind i mel-
lem opstår farlige situationer. 

Vi har fundet en løsning der tilgodeser 
både Brugsens og børnenes interesser. Løs-
ningen omfatter en gangsti ud til Langelin-
ie, som er i forlængelse af den nuværende 
sti ved siden af Brugsen. Samtidigt skal 
indkørslerne flyttes for at få plads til park-
eringspladserne. Projektet forventes finan-
sieret primært via fonde og puljer. Den nu-
værende skitse kan ses på billedet herunder.
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af Hans Gravsholt    

Mange så forhåbentlig standen om kæmpe-
vindmøller på Landsbydagen i april. Her var 
der bl.a. en folder om betænkelighederne 
ved opsætning af 2 vindmøller på ca.150 m 
vest for Hørslev, dvs ca.1 km syd for Her-
tha. Indlagt var Hørslevgruppens indsigelse 
mod det.

Folderen er sammen med Hørslevgrup-
pens indsigelse efterfølgende husstand-
somdelt til alle inden for en afstand på 2 km 
fra den påtænkte placering.  Indsigelsen er 
også lagt på Aarhus Kommunes hjemme-
side www.voresenergi-aarhus.dk sammen 
med mange andre indsigelser. Interesserede 
kan her se de mange betænkeligheder ved 
oprettelse af kæmpevindmøller på land. De 
bør placeres på havet eller ved motorveje/
industrianlæg, hvor der i forvejen støjer. Vi 
har foreslået containerhavnen.

Fristen for indsigelser på hjemmes-
iden er d.21.juni, men vi har ikke fået op-
lyst, hvornår behand¬lingen af dem sker. 
Netværksgruppernes foretræde for Teknisk 
Udvalg bliver efter sommerferien – altså 
først i sept. Det vil være godt, hvis der kom-
mer flere indsigelser fra vores område.

Nogle dage før Landsbydagen i april var 
der et indslag i TV2oj, hvor Rita Lam-
brecht og undertegnede fortalte om vore 
betænkeligheder, og om formiddagen før 
Landsbydagen var der et indslag i lokal-
radioen, hvor jeg blev udspurgt. Desuden 
har jeg haft artikler i dagblade og ugeaviser, 
så forhåbentlig er kommunalpolitikerne i 

Aarhus Kommune klar over, at vi ikke øn-
sker vindmøllerne.

Vi er naturligvis forundret over, at pla-
ceringen vest for Hørslev igen er med, men 
har dog registreret, at man i 2012 blot ved-
tog, at der ikke skulle ofres flere mio. kr. på 
en VVM-undersøgelse (vurdering af virkn-
ing for miljøet), samt at planerne da blot 
blev stillet i bero. Forhåbentlig kan politi-
kerne i Aarhus huske alle de protester, der 
da var mod placeringen.

Sammen med andre i Hørslevgruppen 
har jeg deltaget i møder og ture arrangeret 
af Aarhus Kommune. Turen d.21.maj gik 
bl.a. til et solvarmeanlæg i Langå og til 7 
stk 125 m høje vindmøller ved Ø.Tørslev 
ca.15 km NØ for Randers. Dette sted var 
der en kommunalpolitiker, der bagatellis-
erede problemerne, og en lodsejer/medejer 
der kunne acceptere dem og to naboer, der 
meget klart fortalte om de gener, de havde 
med møllerne. Desværre var der ingen 
Aarhus-politikere med på turen.

Hørslevgruppen fungerer altså fortsat og 
vil holde sig orienteret om udviklingen. Bir-
git Siegfredsen er Landsbyrådets repræsen-
tant i gruppen, som gerne vil have input fra 
lokale borgere. Kontakt derfor hende eller 
undertegnede, hvis I har spørgsmål eller 
ønsker, men det bedste er, at I sender en in-
dsigelse til www.voresenergi-aarhus.dk.
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Billeder fra Hørslevgruppens tur den 21. maj, hvor der blev kigget på kæmpevindmøller 
og solvarmeanlæg. Foto: Hans Gravsholt
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 Landsbyrådets sammensætning:

 Lone Mørck, Skivholme   
 Birgit Siegfredsen; Herskind   
 Per Dalsgaard, Skivholme  
 Per Clauson Kaas, Herskind
 Jesper Krabsen Laursen, Herskind 
  
 Suppleanter:
 Bo Sjøgaard, Skivholme
 Inge Lorenzen, Herskind 
 
 Revisor:
 Henning Nielsen, Skivholme

LANDSBYDAGEN 2017
Til info for ALLE i Skivholme sogn, 
foreninger, firmaer, skole med flere.
Landsbydagen bliver afholdt fredag d. 
31. marts 2017
Så nu kan I allerede skrive det I jeres 
kalender.
Vi starter planlægning i oktober 2016, 
alle er velkommen med ideer og eller 
med en hjælpende hånd.

Kommuneplan 2016 er i offentlig 
høring frem til
den 26. august 2016.
Se www.skanderborg.dk
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af Hans Gravsholt

Der har for nylig været tre Nattergale-ture. 
Èn til Tåstrup sø d.25.maj med en halv snes 
deltagere og to fra Hertha d.28.maj med 
23 deltagere og d.5.juni med 10 deltagere. 
Den første var med Peter Lange, Stjær, som 
fortalte om naturen og især om fuglene 
og her især om nattergalen, men først var 
deltagerne oppe i fugletårnet vest for søen. 
Desværre var det lidt blæsende og koldt, 
men alligevel var det en god tur.

På aftenturen syd for Hertha var vejret til 
gengæld meget fint, og deltagerne fik en vir-
kelig god oplevelse og blev orienteret både 
om Hertha Levefællesskab, naturen og om 
fuglene i området. Per Clauson-Kaas havde 
to gode kikkerter med, så deltagerne bedre 
kunne se fuglene. Desuden havde han kaffe, 
the og kage til deltagerne, som de fik, da de 
var oppe i fugletårnet. 

Den 3.nattergaletur, var søndag d.5.juni 
med start kl.4 om morgenen. Der var et 
imponerende fint vejr, og deltagere fik en 
virkelig god oplevelse. Fuglene havde den 

morgen valgt at være ved søen lige syd for 
fugletårnet. Mosekonen havde brygget en 
tåge over søen, men da solen kom op, for-
svandt tågen og de mange fugle – især gæs 
og viber med unger – kunne ses gennem 
medbragte kikkerter, her også den gode, 
som Per havde med. Deltagerne hørte også 
de mange forskellige fuglestemmer – bl.a. 
nattergalen. Efter turen fik deltagerne kaffe 
og boller på terrassen ved Herthas café. 

Desværre er sporet i slugten vest for 
Bøgeskovvej ikke farbar syd og vest for 
Præstbrovej 26. Der ligger endnu mange 
væltede træer, men Steen Nørgaard har 
lovet, at de vil blive fjernet, når det er tørt 
nok til de tunge maskiner. Desuden trænger 
sporet vest for slugten til at blive slået. Det 
er også noget fugtigt et par steder. Det er nu 
kommunen, der slår sporet. Forhåbentlig 
sker det snart. 

Ved Engvej 2 ligger der en grusdynge, 
som skal anvendes, når kommunen gør det 
arbejde færdig, som de måtte opgive i vint-
er, da det var for blødt. Også dette arbejde 
bliver forhåbentlig snart udført.
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Tekst og fotos af Jakob Houg Jakobsen

Klokken er præcis 14, da det ringer på 
døren. Udenfor står Hans Gravsholt og er 
klar til den gåtur, vi har aftalt.

Det er Store bededag, og vejret er fantas-
tisk. Han kunne ikke have valgt noget bedre 
tidspunkt, er vi enige om.

- Hvis du lige står stille, så får du den her 
på, siger Hans, mens han hænger et lille 
stykke elektronik med en elastisk snor om 
halsen på mig.

Det er en sender med indbygget mikro-
fon, som sender lyd til den modtager, han 
selv bærer, og som er forbundet til hans 
høreapparater.

For det kniber med hørelsen, og det har 
det efterhånden gjort i nogle år. Men denne 
løsning hjælper ham, og jeg går tydeligt ig-
ennem, fortæller han.

En lille uge forinden ringede jeg til Hans 
Gravsholt for at indvie ham i min idé. Her-
skindsigt runder udgivelse nummer 150, og 
i den anledning vil jeg gerne bringe et por-
træt af ham, som i utallige år har sørget for, 
at bladet er udkommet.

Han synes, det vil være upassende, hvis 
han selv skal skrive portrættet, og jeg 
fortæller ham, at det får han skam heller 
ikke lov til.

Heldigvis siger han ja, og nu står vi så her, 
behørigt påklædt til godt fire kilometers 
gang ad Sporet, som Hans Gravsholt kender 
bedre end de fleste.

Om at miste
Hans Gravsholt stammer oprindeligt fra Ve-
dersø. I 1964 blev han uddannet agronom i 
Aarhus og ville finde sig et sted at bygge hus. 
I Aarhus var der byggestop, og efter at have 
kigget sig omkring flere steder i omegnen, 
faldt valget på grunden i Herskind. Det var 
den billigste, og her har han boet lige siden.

Han involverede sig hurtigt i lokalsam-
fundet, for sådan er han indrettet. Han kan 
slet ikke lade være. Hans var gift med Solve-
jg, og sammen fik de sønnerne Lars og Jens.

Alt var lige, som det skulle være. Indtil 
den dag i november 1972, hvor Solvejg om-
kom i en trafikulykke, blot 30 år gammel.

�(3�+,@3,@-3(�()�73�.(+7)(�/,+-'12(3
Han kender til det meste af, hvad der foregår i Herskind, og der er 
snart ikke den forening, hvor han ikke har haft en finger med i spillet. 
Men hvem er Hans Gravsholt egentlig?
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- Det kom så pludseligt, og det var virke-
lig et hårdt slag, husker Hans om tragedien, 
som efterlod ham alene med to små drenge.

Desværre skulle det ikke blive sidste gang, 
at han mistede en hustru.

Hans Gravsholt blev gift igen. Denne 
gang med Karen, og sammen fik de dat-
teren Marie.

Men Karen blev alvorligt syg. Efter flere år 
med en hård kamp mod brystkræft, måtte 
hun give op, og i 1982 blev Hans Gravsholt 
alene igen. Denne gang med tre børn.

- Anden gang var jeg mere forberedt. For-
løbet med Karens sygdom varede længe, og 
jeg vidste nogenlunde, hvad der ventede 
mig af sorg og psykiske problemer. Og jeg 
havde et par halvstore drenge hjemme, jeg 
kunne snakke med om det, fortæller Hans 
Gravsholt.

Foruden sorgen, der fulgte, fik Hans 
Gravsholt et praktisk problem med at få 
Marie passet. Derfor var han én af initia-
tivtagerne til at få åbnet skolefritidsordnin-
gen, bedre kendt som Passeren.

Adræt trods alderen
At Hans Gravsholt fylder 80 år i 2017 er 
ikke til at se, når man følger ham rundt på 
Sporet. Trådhegnene forceres uden besvær, 

og tempoet er højt. 
Hele tiden fortæller han om det, vi ser på 

vores vej, for han kender alle detaljerne.
De mange år som agronom har givet en 

stor interesse for botanik, og der går da 
heller ikke længe, før han finder skelrod 
næsten lige der, hvor han havde forudset.

Det er 12 år siden, at Hans gik på pension, 
og han savner ikke sit arbejde. 

- Det har jeg aldrig gjort. Aldrig, siger han 
bestemt. Det frygtede han ellers, at han ville 
komme til, så han oprustede i god tid med 
aktiviteter og foreningsarbejde.

- Jeg havde så meget, jeg var engageret i 
herude, og så påtog jeg mig noget mere, for 
jeg var nærmest bange for at skulle til at gå 
hjemme, fortæller Hans.

Arbejdet i Naturfredningsforeningen tog 
fart, ligesom der også blev lagt mange timer 
i lokalarkivet. Landsbysamvirket kom han 
med i, og så var der jo selvfølgelig Her-
skindsigt.

Det med at kede sig har aldrig været et 
tema.

I dag er situationen en anden. Hans 
Gravsholt har droslet ned på aktiviteterne. 
Den svigtende hørelse er en af årsagerne, 
men måske føler han også, at han har truk-
ket sin del af læsset.
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- Arbejdet i lokalarkivet har jeg stadigvæk. 
Jeg interesserer mig meget for det histor-
iske, og så er det nogle hyggelige mennesker 
derovre, fortæller Hans Gravsholt.

Han er glad for at have været med i så 
meget, men direkte adspurgt er det Her-
skindsigt, han er mest stolt af. 

Og hvordan er det så at slippe det? 
- Ja, det kommer jo an på, hvordan du 

tager dig af det, lyder det hurtige svar med 
et glimt i øjet.

Livsmodet vandt
I efteråret 2009 fik Hans Gravsholt prosta-
takræft, og kort efter blev han også ramt 
af en blodprop. Nogenlunde samtidigt 
med kræftdiagnosen blev hans tredje hus-
tru, Bente, konstateret dement, og alt det 
tilsammen var ved at knække ham.

- Jeg må indrømme, at da var jeg nervøs 
for, hvor det hele skulle ende.  Jeg var bange 
for min fremtid, for hvad blev mon det 
næste? Hvornår blev jeg en slapsvans, som 

Hans Gravsholt nyder udsigten fra fugletårnet syd for Hertha. 
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ikke kan klare sig selv. Det vil jeg jo helst, 
siger Hans Gravsholt eftertænktsomt.

Bente er siden flyttet til Bøgehaven i 
Galten, hvor hun får den nødvendige pleje, 
og Hans kom over sin sygdom.

- Der er ingenting. Hverken med hjertet 
eller prostata. Tallene er, som de skal være, 
konstaterer Hans, som stadig går til under-
søgelser for at være sikker.

De triste tanker fra dengang blev over-
vundet af et ukueligt livsmod.

Dels fordi han har fået fire børnebørn, 
og ikke mindst også fordi han mødte Rita.  
Hun var fra juni 2008 til dec.2012 Herthas 
repræsentant for Herskindsigt, og på den 
måde mødtes de to.

- Det er i høj grad Rita, som har været 
med til at give mig livsmodet tilbage, 

fortæller Hans Gravsholt. Han glæder sig 
over, at det - selv i en høj alder - kan lade sig 
gøre at finde glæde, nærhed og inspiration 
hos et andet menneske.

- Det er rigtigt, når man siger, at kær-
ligheden ikke har nogen alder, siger han 
med et smil.

Godt fire kilometers gåtur er ved at være 
slut, og umiddelbart virker det som om, 
at bladets reporter er mere træt end Hans 
Gravsholt efter strabadserne. 

Han skyder stadig en god fart, som han 
har gjort det så ofte før her på Sporet.

- Når jeg kommer hjem, er jeg da brugt, 
men jeg er ikke stagetræt, forsikrer han, og 
kort efter tager vi afsked ved stikvejen ned 
til Fuglevænget 8, hvor han bor.

Tak for turen, Hans Gravsholt.
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af Kim Sørensen

Herskind skole & børnehus nærmer sig 
sommerferien. Vi har haft et forrygende
skoleår med mange gode traditioner og også
nye tiltag som elevcafé, hvor alle elever har 
givet deres mening til kende om reformen
og hvad de kunne ønske sig. Sille er rejst til 
Billund med sin familie, og Susanne stop-
per til september. Vi har derfor ansat en ny 
lærer, der starter efter sommerferien. Han
hedder Peter og kommer fra en efterskole
på Ærø. Han kar stået for al sport og ude-
liv på efterskolen, så han kan rigtig mange
spændende ting med forskellige aktiviteter.
Vi vil præsentere ham senere.

Børnehaven er godt i gang med den nye 
indretning, hvor børnene kan gå til for-
skellige aktiviteter på de forskellige stuer. 
Desuden har vi også gode ude faciliteter
i børnehaven. Alle cykler og mooncars er 
lige blevet gennemgået og repareret af en
professionel cykelmekaniker, så nu kan
børnene rigtig få fart på.

SFO og Klub er også rykket udendørs i 
det gode vejr, hvor børnene gynger og leger.

Mandag d. 30. maj startede storebørns 
gruppen fra Nordlyset på skolen i det vi
kalder ”glidende overgang”. Her lærer de 
16 forventningsfulde børn hvad det vil sige
at holde frikvarter og gå ind, når klokken
ringer. De kommer også rundt på skolen, 

og lærer de forskellige områder at kende.
Efter sommerferien er der første skoledag 

tirsdag d. 9. august kl 8:15 mellem højene.
Vi glæder os til det nye skoleår.

Frivillige hjælpere
Skolen har indgået et samarbejde med køk-
kenet i Nordlyset. Så længe der ikke er fyldt
med børn i børnehaven, er der mulighed 
for at skolebørn kan få mad fra Nordlyset.
Dette kræver at der er en voksen der kan gå 
rundt med madvognen og hælder en por-
tion op til hvert barn. Børnene kommer
selv ud og tager deres mad med ind i klas-
selokalet.

Vi kunne godt bruge en frivillig, der ville
komme op på skolen og hjælpe os med 
maduddelingen.

Det kunne også være, at der er nogle af 
jer læsere, der tænker, at I godt vil kunne 
komme op på skolen og være med i håndar-
bejde, hvor børnene skal lærer at strikke el-
ler sy. Det kunne også være andre ting, I 
vil kunne hjælpe med, f.eks. madlavning,
idræt, læsning, udeaktiviteter… ja det er
kun fantasien der sætter grænser.

Hvis du tænker at det vil være noget for
dig, er du velkommen til at kontakte sko-
lens kontor, hvor vi senere vil invitere de
frivillige der har henvendt sig.
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Ny fællesbestyrelse
Herskind Skole & Børnehus har fået ny 
Bestyrelse. 

Følgende fortsætter i Bestyrelsen: Mette 
Christiansen, Lars Dahl Jørgensen og Lone 
Poulsen. 

Nye er: 
For skolen: Morten Lander Spring, Mette 

Bjerregaard, Charlotte Mikkelsen og Lotte 
Meedom som suppleant. 

For Nordlyset: Steen Rousing, Sofie Bo-
esen og Louise Rønfeldt som suppleant.

Sidste skoledag
9. kl. havde sidste skoledag fredag d. 26. 
maj. Dagen var igen festlig for alle. Dog var 

den særlig god i år, fordi 9. kl. havde brugt 
deres energi på at lave en god afslutning i 
Kultursalen for mellemtrin og udskoling. 

Indskolingen blev udfordret il forskellige 
aktiviteter som tovtrækning mm i Hallen. 
9. kl. havde pyntet Kultursalen rigtig flot 
med temaet Rummet, og de mange planeter 
og stjerner kan stadigvæk ses i salen. 

Resten af skolen var ikke pyntet eller hær-
get, men fremstod rigtig flot denne dag. Der 
var karameller til alle i børnehaven og i sko-
len, og dagen blev afsluttet med den tradi-
tionelle fodboldkamp, hvor lærerne igen fik 
klø, som traditionen vist også foreskriver.
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Af Morten Dam
morten.dam@mail.dk

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev holdt den 
20 april kl. 19.00 i Herskind forsam-
lingshus.
Der var 24 fremmødte heraf 13 
medlemmer, 4 fra butikken og 7 fra 
bestyrelsen.

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

2.Bestyrelsens beretning og orienter-
ing om fremtidsplaner: Morten Dam 
(formand) aflagde årsberetning og 
orienterede om brugsens fremtid-
splaner med hensyn til investeringer 
(eller mangel på samme) set i lyset af 
årets resultatopgørelse. Der blev stilles 
spørgsmål til striber på p-pladsen? 
Det kunne oplyses at der er indhentet 
tilbud ved rørende dette, men der er pt. 
Ikke penge til dette. Beretningen blev 
godkendt af generalforsamlingen. 

3.Godkendelse af årsrapporten, 
herunder bestyrelsens meddelelse om 
anvendelse af årets resultatdisponering:  
Michael Øulee (uddeler) gennemgik 

årsrapporten. Årsrapporten blev god-
kendt.

4.Forslag fra bestyrelsen: Der var ingen 
forslag.

5.Indkomne forslag: Der var ingen 
forslag.

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
På valg er: Lis Weiling (modtager 
ikke genvalg) Ruth Bluhm (modtager 
genvalg) Peter Fjeldsted (modtager 
genvalg) Lis Weiling valgte at stoppe i 
bestyrelsen efter 10 års indsats. Stor tak 
for din indsats. Ruth og Peter blev gen-
valgt. Brian Fonnesbæk blev valgt. Tina 
Bysted Røhr valgte at bytteplads med 
Merete Taastrup, så Merete blev valgt 
til bestyrelsen og Tina blev suppleant.

Eventuelt:
Spørgsmål ved rørende infoskærm: 
Landsbyrådet har ret til gratis plads.

Ind – og udkørsels til p-pladsen blev 
diskuteret.

Michael: Spørgeskema omkring vores 
Dagli’ Brugs ligger i butikken-vigtig at 
mange svare, således at vi kan bruge 
resultatet af undersøgelsen til vores 
strategiplaner.
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 Bestyrelsen

  Formand: 
  Morten Dam, Herskind, tlf. 2371 6571

  Næstformand: 
  Merete Taastrup, Herskind, tlf. 2073 4909

  Sekretær: 
  Ruth Bluhm, Herskind, tlf. 3135 6603

  Best. medlemmer: 
  Brian Fonnesbæk, Herskind, tlf. 20947990
  
  Børge Pedersen, Herskind, tlf. 8695 4144 

  Jørn Bach Jensen, Herskind, tlf. 4076 9755

  Peter Fjeldsted, Skivholme, tlf. 2360 4241

  Suppleant: 
  Tina Bysted Røhr, Sjelle, tlf. 4224 2986

Efter generalforsamlingen konstitu-
erede bestyrelsen sig, Morten Dam 
(undertegnede) blev genvalgt som 
formand, Merete Taastrup blev valgt 
til næstformand. Ruth blev genvalgt til 
sekretær. 

Økonomi:
Der var budgetteret med et overskud 
på beskedende 1000,00 kr. som dog 
blev tilrettet til -46.000,00 kr. på grund 
af en fejlberegning. Brugsen kom ud af 
2015 med et underskud på 103.000,00 
kr. før skat og efter skat et underskud 
på 30.000,00 kr. Underskuddet skyldes 
til dels investering af en ny pappresser 
og ny varebil. (til sammen 50.000,00 
kr.) og lønrefusion på 50.000,00 kr. Så 
årsagen til underskuddet er vi klar over. 

I 2016 er der budgetteret med et over-
skud på 46.000,00 kr.  

Forårsfest: torsdag den 19 maj holdte 
vi vores årlig forårsfest. Vejret var ikke 
i forårs humør så vi var nødsaget til at 
rykke indendørs i år.

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.
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Herskind har fået byporte med flag. Her ses nogle af dem. Foto: Hans Gravsholt
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   Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til.
   Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke, om datoen er ”ledig.” 
   Ring til Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  
   Næste nummer af Herskindsigt udkommer cirka 10. september 2016.
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest 24. august 2016.
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 11     
sø 12     
ma 13     
ti 14 950 Tur til Flyvestation Karup. 

Seniorf. 
Start: Brugsen *) 

on 15     
to 16  HB Runners delt. i Frijsenborgløbet Hammel  
fr 17     
lø 18     
sø 19     
ma 20     
ti 21  Dimission 9. klasse Skolen  
on 22 19 Kirkestafetten Sjelle  Kirke  
to 23 18 

18.30 
Sankthansaften Skivholme 

Herskind 
 

fr 24  Sidste skoledag Skolen  
lø 25     
sø 26     
ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30     

*) Se side 11 i marts-udgaven 2016
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side
fr 1     
lø 2     
sø 3     
ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7 18 Grillaften Skivholme F-hus  
fr 8     
lø 9     
sø 10     
ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14  Tur til Minibyen Fredericia. Seniorf.  *) 
fr 15     
lø 16     
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22     
lø 23     
sø 24     
ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30     
sø 31     
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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  Første skoledag Skolen  
on 10     
to 11 18 Grillaften Skivholme F-

hus 
 

fr 12     
lø 13     
sø 14     
ma 15     
ti 16     
on 17  Tur til Samsø. Seniorf.  *) 
to 18     
fr 19     
lø 20     
sø 21     
ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26     
lø 27     
sø 28 14 Gudstjeneste i præstegårdshaven Skivholme pgd  
ma 29     
ti 30     
on 31     
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     
lø 3     
sø 4     
ma 5     
ti 6     
on 7     
to 8     
fr 9     
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20  Tur til ”Fængslet” i Horsens. Seniorf.  *) 
on 21     
to 22     
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29     
fr 30     
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Grillen er tændt, 
og vi har maden 
klar kl. 18:30

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

Pris for ikke medlem kr. 125,-

(Medlemskab for hele husstand-
en koster kun kr. 250,-)
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Tilmelding senest mandag den 20. juni kl. 20:00 til:

Jane Thomsen
Tlf. 2175 8770
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  Bestyrelsen 

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

  

  Afdelingsformænd

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



����� �=��

af Inge Houg Jakobsen

Som nævnt i forrige udgave af Herskindsigt 
afsluttede vi sæsonen med en gymnastikeft-
ermiddag søndag den 13. marts, hvor alle 
hold viste en del af, hvad de har tumlet med 
i løbet af vinteren.

Stor tak til alle forældre, bedsteforældre, 
søskende, venner og bekendte, som mødte 
op og var med til at gøre denne eftermiddag 
festlig. Det er dejligt at se så meget liv i Her-
skindhallen, og vi satser da på at fastholde 
traditionen i 2017.

Hold og tider for sæson 2016/2017 for-
bliver formentlig uændrede i forhold til 
forrige sæson:

Børn:
Forældre/Barn  onsdag  16-17 
Børn 4-7 år  onsdag  17-18  
Spring    lørdag   10-11.30 
Voksne:
Yoga   mandag 19-20.30
HB Fit  onsdag   18-19
Zumba M/K  onsdag   19-20
Opstart i uge 36.

Vi mangler stadig en instruktør til et 
voksen m/K motionshold, så hvis nogen 
kender nogen eller selv har lyst, så hører 
jeg meget gerne fra jer.
Tak for denne sæson – og god sommer til 
alle.
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af Eva Bach

Den 3. juni blev en mærkedag for Skivhol-
me sogn, som jo fra gammel tid omfatter 
Herskind og Skivholme, for den dag blev 
den meget, meget længe ventede  cykelsti 
fra skolen til Skivholme behørigt indviet 
med taler og snoreklip efterfulgt af tur til 
Skivholme forsamlingshus.

For eftertiden bliver det mere sikkert 
for fodgængere og cyklister at færdes på 
Ladingvej, og som det blev sagt, er der 
lykkeligvis ikke sket alvorlige ulykker i 
ventetiden. Der skal selvfølgelig stadig 
passes på, for der er megen trafik på Lad-
ingvej, for der sker rigtig meget hele ugen.

Skolestien fra Herskind til skolen blev i 
sin tid etableret - oven i købet med gadelys 
- fordi afstanden var for lille til, at eleverne 
måtte blive kørt i bus.

Nu er de to byer for alvor bundet sam-
men til glæde og gavn. Da jeg for mange år 
siden kom til Herskind, var der en gammel 
dame i Herskind, som aldrig havde været i 
Skivholme, for der havde hun da ikke noget 
at komme efter. Ja, ja, tiderne ændrer sig.

Som sædvanlig vil jeg henvise til det nye 
kirkeblad, som på forsiden har et smukt 
fotografi af Sjelle Kirke taget fra en usæd-
vanlig fin vinkel. Graveren ved Sjelle Kirke, 
Jørn Jensen, har lige haft 25 års jubilæum, 
og i den anledning var flaget hejst både ved 
kirken og ved Sognegården til festlighold-
else d. 5. maj.

Der er billeder af årets konfirmander, og 
glæd jer, for Thomas Frøkjærs tale til dem 
er med i bladet allerede fra s.2. Også bille-
det fra “Englenes By” af de to engle med 
kun 2 vinger tilsammen er med.

Arrangementer
Her i sommerperioden er der ikke så mange 
arrangementer. Gudstjenestelisten står i 
Kirkebladet, og her kommer et par datoer:

Onsdag d. 22. juni kl. 19.00 kommer 
kirkestafetten til Sjelle Kirke. Stafetten når 
rundt til provstiets kirker, Hvor og hvornår 
fremgår af en folder, som ligger i kirker og 
i sognegård. Der bliver fortalt om kirken, 
og der sluttes med en forfriskning i våben-
huset.

Søndag d. 28. august kl.14.00 er der gud-
stjeneste i præstegårdshaven - hvis vejret 
ellers tillader det. Det er vist blevet en god 
tradition med gudstjenester under åben 
himmel. 2. pinsedag var det vores tur til at 
afholde den fælles friluftsgudstjeneste med 
deltagelse af områdets præster, og der var vi 
heldige med vejret - som sædvanligt!

Sidst på året er det tid til menighedsråds-
valg - mere derom i næste nummer, og 
allerede nu lægges der op til fejring af start-
en på reformationen med Luther for 500 år 
siden d. 31. oktober 2017. 
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af Anne Kaae

Sankt Hans aften - torsdag den 23. juni 
2016 fejres i år på legepladsen, Fuglevænget 
40-44 sammen med byens andre grundejer-
foreninger.

Der er gratis spisning for alle medlemmer 
af Lærkebo.

Vedr. tilmelding: Se Herskind Borger-
forenings side her i Herskindsigt

På et møde, arrangeret af Herskind For-
samlingshus, i august 2015 besluttede by-
ens grundejerforeninger (Herskind Borger-
forening, Blomsterparken, Glentevænget og 
Lærkebo) at holde fælles Sankt Hans aften 
for hele byen. Da Herskind Borgerforening 
i mange år, har afholdt Sankt Hans aften på 
legepladsen på Fuglevænget med stor suc-
ces, tilslutter vi os deres koncept.

Arbejdsdage på legepladsen
Første arbejdslørdag på legepladsen er den 
11. juni 2016 kl. 15 – slut.

Vi opfordrer til at dagen sluttes af med 
lidt fælles gril og hygge på legepladsen

Kontakt Charlotte vedr. deltagelse.
Næste arbejdslørdag bliver den 10. sep-

tember 2016
Til slut vil vi ønske jer alle en god og lang 

sommer.

Bestyrelsen 2016:
Formand: Anne Kaae, nr. 25, anne@tor-
bensvendsen.dk – tlf. 2631 7810
Næstformand: John Flindt, nr. 10, john-
flindt@mail.tele.dk
Kasserer: Brian Berthelsen, nr. 23, brian-
berthelsen@gefiber.dk
Sekretær: Charlotte Mikkelsen, nr. 4, 
kj.vvs@outlook.dk – tlf. 3050 7677
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af Bettinna Kaalund

Reperationsalder, pensionsalder, børns 
konfirmationsalder, aktiv arbejdsalder, 
generationsskiftealder.....ja vi er en lille flok, 
ramt af mange “aldre”. 

Så i år holder vi spillepause. I kulisserne 
er vi stadig aktive. De fleste år, er der ak-
tive dilettanter involveret i skolens teat-
erforestilling (eks. Sminke og kostumer). 
Vi er også altid på udkik efter kommende 
stykker til os selv, og vi vil meget gerne byde 
nye medlemmer velkommen i vores foren-
ing. Så er det noget for dig at prøve kræfter 

med de skrå brædder, skal du ikke holde dig 
tilbage men kontakte en fra bestyrelsen.

Vi har netop afholdt generalforsamling i 
dilettantforeningen, hvor flere af de aktive 
medlemmer tilkendegav at de er klar til at 
spille i 2017, så glæd jer til efteråret 2017 
hvor vi vender stærkt tilbage.

Husk at tjekke vores hjemmeside: www.
herskind-dilettant.dk
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Af: Anna Marg. Kristensen
kajoganna@outlook.dk, tlf. 5358 1303

Bestyrelsen 2016
Formand: 
Anna Marg. Kristensen            tlf. 5358 1303
Kasserer: Bent Nielsen             tlf. 8695 4183
Sekretær: Minna Gaarskjær          tlf. 4268 6658
Best.medl. Berit Pallesen                tlf. 2660 2401
Best.medl. Kennert Nielsen           tlf. 6136 2741

Forsamlingshuset er lejet rigtig meget ud, 
hvilket vi i bestyrelen er glade for.

Klik ind på hjemmesiden og se hvornår 
der er ledige datoer, da vi gerne vil leje  
huset ud så meget som muligt 

Siden sidst
Herskind har langt om længe fået sin flag-
byporte, som er opstillet ved alle indfalds-
vejene til Herskind.

Flagene vejrede fra en skyfri himmel, 
første gang, søndag d. 8. maj, hvor der var 
konfirmation i Herskind.

Et festligt syn for alle, som kørte ind i 
byen.

Måske er det 1. skridt til en flagalle langs 
Langelinie, hvem ved? 

Næste gang flagene kommer op, bliver 
sandsynligvis til boldklubbens årlige som-
merfest, midt i august.

Babycafe i forsamlingshuset
Sundhedsplejerske Hanne Kosmann, har 
god for, der etableres babycafe i forsamling-
shuset for mødre på barsel.

De har besluttet at mødes ca. hver anden 
torsdag i forsamlingshuset, med mindre 
andet er aftalt.

Bestyrelsen er meget glade for de nye 
gæster. Vi håber I vil falde godt til rette i de 
lokale omgivelser.

Hvad arbejdes der på ?
Bestyrelsen arbejder på at forskønne fa-

cadebelægningen samt hegn mod Lange-
linieAsfaltbelægningen er meget hullet og 
slidt. Hegnet meget ramponeret.

Facaden mod vejen ser i det hele taget 
trist og kedelig ud, hvilket vi håber, kan æn-
dres på i løbet af sommeren.

Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt 
ved at søge midler fra fonde m.fl. for at få 
midler til fornyelse, til glæde for brugerne 
af forsamlingshuset samt forskønelse af 
byen.

Foreningssamarbejde
Bestyrelen er stadig åben for et eventuelt 
samarbejde blandt byens øvrige foreninger 
omkring arrangementer.

Nye arrangementer
Hvis du som læser af Herskindsigt savner 
eller har forslag til arrangementer, hører 
bestyrelsen meget gerne fra dig.



���� ����

�9,+*1/'(��1)-7'/,:@-*D-
Af: Rikke Jensen
rikjen01@gmail.com

f

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

g y HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net

Foråret er ved at være forbi og foran os lig-
ger en dejlig varm sommer hvor vi rigtigt 
kommer hinanden ved i byen og over hæk-
ken. Der er flere arrangementer i forsam-
lingshuset så husk at holde øje med kalen-
deren.

Afholdte arrangementer siden sidst
Ved vårfest i forsamlingshuset den 18. 
marts var der 22 deltager der havde en
hyggelig aften, med masser af forskellige 
retter medbragt mad til buffeten og snak ffff
henover bordet.

Ved arbejdsdag den 14. april var der igen 
mødt mange friske folk op til at hjælpe med
at få gjort huset klar til årets konfirmander.

Der må nu smides på til Sankt Hans bålet.

Kommende begivenheder
Sankthans afholdes igen i år med grill og
fællesspisning. Der vil også være båltale og
sang. Medbring selv kød til grill og diverse.

Drikkevare kan købes til rimlige penge.
Grillen er klar kl. 18.00. Bålet tændes kl. 

20.00. Der vil være dej til snobrød så med-
bring en pind til formålet.

Der er grill aften den. 07-07-2016 Fra kl 
18.00. 
Og igen den 11-08-2016 igen fra kl. 18.00
Der er arbejdsdag den 15.09.2016 fra kl.
16.00.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
12-11-2016 for der kommer Lasse og
Mathilde og giver koncert med spisning og 
dans. Info følger senere.
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Nyt fra Herskind Gruppe
Sommeren er en dejlig tid til spejder liv, 
og ikke mindst i Herskind gruppe hvor vi 
glæder os over, at Gruppen nu er 40 år. Vi er 
en god flok spejdere, som glædes over en ny 
i stand hytte og i skrivende stund et festligt 
jubilæum. 

Tak til alle forældre der har hjulpet ved 
alle de mange arbejdsdage på Trekanten her 
i foråret. Fantastisk mange timer med stor 
aktivitet. Der er sket rigtig meget i og om-
kring hytten, som vi kan takke alle de frivil-
lige hænder for.

Husk at der til Sommerlejerfesten på 
spejdergrunden den 17. august er oprykn-
ing for spejderne og samtidig Generalfor-
samling i Herskind Gruppe. Har du lyst at 
være med i grupperådet, så mød endelig 
op denne aften. Vi kan altid bruge friske 
kræfter, som kan præge spejderarbejdet i 
Herskind gruppe.

Dagsorden: Beretning fra Gruppelederen
                  Information fra enhederne
                  Valg til Grupperådet
                  Evt.

Vi ser frem til gode sommerlejre i uge 26 
og uge 31. Vi tager på kanotur til Sverige og 
en tur i Sindstou Hytten.

God sommer til alle.
Nels Jørgen

Jubilæum og indvielse i solskin
Tak til alle de fremmødte, der lagde vejen 
forbi vores nyrenoverede hytte d. 3. juni. 
Det blev en meget festlig dag, hvor tidligere 
ledere og andre, der har engageret sig i Her-
skind-spejderne i de forløbne 40 år, kom og 
blandede sig med den nuværende genera-
tion af spejdere og spejderledere. 

En stor tak til Anna Margrethe Kristens-
en og Kirsten Lillemose for at have styr på 
alt det praktiske omkring arrangementet, 
og i det hele taget at de stadig bidrager med 
deres hjælp efter så mange år. Tak til grup-
perødderne for hjælpen på selve dagen. 

Når nu spejderhytten var blevet renov-
eret, fandt Grupperådet at det også var på 
sin plads, at vores fantastiske spejderledere 
fik opgraderet deres uniformer til den nye, 
smarte model, der kom på markedet sidste 
år. Så dem fik de overrakt i dagens anledn-
ing med en stor tak for indsatsen, som er 
medvirkende til at vores lille spejdergruppe 
nu tæller over 60 børn.

Susanne Østergaard
Formand for Grupperådet
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Nyt fra ulveflokken
Vi er blevet rigtig dygtige til at lave bål og 
vi elsker mad over bål. I tirsdag lavede vi 
brændenældesuppe – der blev snittet løg og 
gulerødder og samlet brændenælder til den 
store guldmedalje. Vi har også selv lavet 
brænde til bål, en dag hvor vi øvede os med 
save og økser – dejligt at høre ulvepigerne 
”skændes” om, hvis tur det er til at bruge 
øksen!

Den 21. maj deltog 9 seje ulve i årets Dis-
triktsturnering i Gudenå Distrikt – årets 
tema var ” Kom og hjælp os med at hjælpe 
jorden med den globale opvarmning”. Ar-
rangementet blev afholdt på Moselund ved 
Hinnerup. Vi dystede mod ulveunger fra 

andre spejdergrupper. Vi skulle bl.a. sortere 
affald, lappe hullet i ozonlaget (en ballon) 
og lave vindmøller. Vi vandt desværre ikke, 
men det var sjovt at være med.

Som optakt til årets sommerlejr i Sind-
stouhytten ved Sejs i uge 31 tager vi en 
enkelt overnatning på spejdergrunden her 
inden sommerferien.

Sidste ulvemøde inden ferie er 21. juni. Vi 
ses efter sommerferien til fælles opstart og 
oprykning mellem enhederne onsdag den 
17. august kl. 18.00.

Mange ulvehyl fra Katrine, Linda og Henri-
ette (træffes på 3012 4994)

Billede fra indvielsen af den udvidede spejderhytte 3. juni. Foto: Hans Gravsholt
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af Hans Gravsholt

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om 
starten af spejderne i Herskind i 1976. Jeg 
var med ved starten, fordi jeg gerne så, at 
min ældste søn Lars fik mulighed for at 
blive spejder. Jeg ville ikke være leder eller 
direkte have noget med spejderne at gøre, 
da jeg ikke selv havde været spejder. Derfor 
accepterede jeg at være kasserer i grupperå-
det, og det var jeg en halv snes år.

Jeg har alle udgaver af Herskindsigt, så jeg 
har set i de ældste udgaver for at finde noget 
om de første år. Herskindsigt kom først ”på 
gaden” i 1978, så selve starten er der ingen 
omtale af.

Det var Hanne Nielsen, Fuglevænget 62 
og Tage Petersen, Vibevænget 57, der var 
initiativtager, og de første år var Hanne 
gruppeleder, og Jørn Winther, Præstbrovej 
15 var i grupperådet. Det var også ham, der 
de første år skrev det meste af det stof, der 
kom i Herskindsigt.

Hannes søn René var spejder i Skovby, 
og hun syntes, at der også burde være mu-
lighed for at gå til spejder i Herskind. Egon 
Kjær Sørensen var leder i Skovby, og han 
hjalp med at få startet en gruppe af KFUM-
spejdere i Herskind. Han blev senere lærer 
på Herskindskolen og købte Langelinie 81.

I de første års udgaver af Herskindsigt er 
der intet om personerne i ledelse og grup-
peråd. Det er først i dec.udgaven 1979, der 
er en oversigt. Her er Egon gruppeleder, 
Tage er tropleder, Lisbeth Sørensen er flok-
leder, Hanne er formand for grupperådet, 
og jeg er kasserer.

Egon var kort før flyttet til Herskind. Han 
havde som nævnt fra starten haft kontakt 
med Herskind-spejderne. Han arbejdede 
da med spejderne i Skovby, og vi i Herskind 
havde stor nytte af hans råd, bl.a. da der 
skulle startes med spejdere i Herskind.

I sept.-udg.1979 af Herskindsigt fremgår 
det, at Jørn Winther er gruppeleder. Des-
uden står der, at Alice Quelle og Anna 
Brandt forlod grupperådet, mens Hanne 
Nielsen, Kirsten Petersen og Tove Sejersbøl 
kom i grupperådet. Jørn gik ud, fordi han 
som gruppeleder ikke kunne være i grup-
perådet. 

Sommerlejren for ulvene var i 1980 en 
Munkelejr i Hammer Bakker nord for Aal-
borg, og i 1981 var sommerlejren afsat til 
25.-31.juli på Farmen mellem Rødkjærs-
bro og Tange Sø. Emnet var her Robinson 
Crusoe. Af sept.udgaven fremgår det, at 
man havde været på sommerlejr på Houens 
Odde d.20.-27.juni. Der er en fin omtale af 
mange af de opgaver, de havde haft.

Af dec.udg.1980 fremgår det, at Tage 
Petersen jan.1981 flytter til Holstebro og 
Kirsten Lillemose Sørensen derfor overta-
get jobbet som tropleder. I dec.udg.1981 
oplyses, at troppen vil blive ledet af Niels 
Anton Sørensen og Egon. I marts-udg.1982 
oplyses det, at Gerly Johannesen nu er med-
hjælper i troppen, og at Anette Mikkelsen 
er holdt op.

Sommeren 1981 var spejderne på Vi-
kingefærd. De havde forberedt sig godt, 
og resultatet blev meget flot, idet de blev 
nr.2 i deres gruppe A og nr.4 i divisionen. 
Dernæst deltog de for første gang i land-
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spatruljekonkurrencen. Det var ved Bro-
mme nord for Sorø. Her blev de nr.15 ud 
af 23.

I 1981 kom Anna Margrete Kristensen 
og Gitte Kjeldgaard i lederkredsen, og de 
vil sammen med Kirsten Pedersen tage sig 
af de 6-7 årige. Bæverne. Næste mål er at 
få startet en seniortrop for de 14-17 årige. 
I marts-udgaven 1982 er der et stort TIL-
LYKKE til Eva, Janne, Lone, Jens, Per, Nels 
Jørgen og Lars med 15.pladsen ved LPK 
(Danmarksmesterskabet i spejdersport).

I Herskindsigt juni 1982 står, at spejderne 
er blevet bedt om at aflevere en plan for Tre-
kanten. De regner med, at de får rådighed 

over arealet. I sept.udg. oplyses det, at der 
er julebazar d.27.10., og der er en omtale af 
ulvenes sommerlejr i Lisbjerghytten. Des-
uden nævnes det, at der nu startes på 2.år 
for bæverne. I dec.udg. fremgår det, at de-
potet overtages af Anna Margr. efter Grethe 
Winther.

Jeg kunne fortsætte med mange flere 
oplysninger, men vil holde her. Jeg vil slutte 
med en oplysning fra juni-udg.1983 om 
Trekanten: Vi fik den ikke, fordi kommunen 
havde glemt, at de havde en forpagtning-
saftale med Kristian Hagelkvist, men til eft-
eråret går de i gang med træplantning m.m. 
Spejderhytten blev indviet i aug.1986.

1@��L�V)-�KD.,/FD'

Der var velbesøgt ved indvielsen af den udvidede spejderhytte. Foto: Hans Gravsholt
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af Per Clauson-Kaas
pckaas@hotmail.com

Hertha og Herskind har igennem de sidste 
20 år mere og mere fået glæde af hinanden.

Herskind Skoles 6. kl. har lige brugt en 
hel uge og ud fra selvsyn lavet en projek-
topgave om Hertha. En dag var de på besøg 
hele klassen. Fik fremvist alle værkstederne 
og så hvordan man boede i  husene, der 
jo ser lidt anderledes ud end i et alm. vil-
lakvarter. En anden dag var over halvdelen 
af de 24 elever med i værkstederne. Hjalp 
til med at bage brød, malke køer tappe 
mælk på flasker, plante i gartneriet og var 
med arkitekten på opdagelse. En fantastisk 
oplevelse når Herskind skole og Hertha, 
som måske før for eleverne var dem og 
os, nu bliver til Søren, Lise, Oliver og Bo. 
Et menneske møde alle vokser ved. I slut-
ningen af ugen blev alle indtrykkene, som 
6. kl. havde gjort så samlet til den fineste 
udstilling med plancher og pauver points, 
der så kunne frem vises på Landsbydagen 
i en fyldt Herskind Hal, hvor Skanderborgs 
borgmester kom og holdt tale.

Ved Herskinds fine nye lyskryds, der 
sørger for at skolebørn og andre nu trygt 
kan krydse Langelinie, ligger Brugsen.  Her 
sælges der brød og mælk fra Hertha, der i et 
tæt samarbejde med Brugsen efterhånden 

har fået en fast kundekreds, som aftager 
op til 100 l. mælk om ugen fra Danmarks 
mindste mejeri, eller man kan købe brød, 
der har hævet over en nat og bagt i 14 timer, 
en ganske særlig smagsoplevelse.

I Herskind Skolens børnehave har Hertha 
hver dag i gennem 4 år lavet varm mad til 
50-60 børn. Det er nu blevet så populært, 
at de også vil have det når de fortsætter på 
den store skole. Så nu bliver der lavet mad 
til omkring 100 børn af den bedste biody-
namiske og økologiske produkter.

Syd for Herskind by er der i løbet af de 
sidst år kommet et yndet udflugts mål ned 
mod Lyngbygård å. Via Spor i Landskabet 
over Herthas jorde forbi en af Danmarks 
største mergelgrave, kommer man ned til et 
herligt engarealer med mange fugle og skøn 
natur, der kan beses fra det store fugletårn. 
Her er det muligt at komme ind i landska-
bet, se køer og mange forskellige grøntsags 
afgrøder.

For ligesom yderligere at sætte streg un-
der det gode sammenhold og naboskab i 
Herskind har Hertha i gennem de sidste 10 
år spillet julespil for en fuld kirke. En tradi-
tion som alle nødigt vil undvære.
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Billedet på næste side viser Per Clauson-
Kaas på en af sine mange ture til fugletår-
net syd for Hertha.
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af Per Clauson-Kaas
pckaas@hotmail.com

I Finland, Sverige og Norge konkurrerer 
man om hvor mange fugle, man kan se på
en dag fra et af de mange fugletårne, der er
i de respektive lande.

I år var dagen den 7. maj midt i forårets 
store træk tid.

Finland vandt med 111 arter, Sverige med
106 arter og Danmark 85 arter fra et fu-
gletårn ved Vejlerne i Nordjylland.

Alt dette for at ud brede kendskab til fu-
glene i naturen.

Her i Herskind har vi også et fint fugletårn
ved Engvej ned til Lyngbygårds å med god
udsigt til å løbet, de små søer og afgræssede 
marker, hvor køerne går.

Den 1. maj stillede jeg mig, som jeg så 
tit har gjort, op i tårnet med kikkert og
teleskop (som kan lånes hos mig). Bare en 
time for at se hvor mange forskellige fugle,
her i 4 m. højde man kunne komme til at
se. En dejlig oplevelse bare at falde til ro og 
lade fuglene komme til en.

Ganske imponerende hvad der var. Lige 
foran tårnet i den lille sø stod der 2 hvidk-
lire, 13 svaleklire, 1 gravand, 7 par grågæs
med omkring 30 unger, 3 hættemåger, 
gråand med ællinger, et par troldænder,
6 viber nogle lå på æg, 3 krikænder samt
nogle af vore almindelige småfugle .Også 
musvåge, tårnfalk og rørhøg passerede, og
flere gange kom fiskehejrerne forbi for at 
hente mad til deres lille koloni oppe i sko-
ven.  Ja på den time kunne så tælles 23 for-
skellige arter plus en ræv, der luntede afsted 
et godt stykke ude på marken.

Ja står man lige så stille opmærksomt, er
der meget at se, og hver måned giver nye
oplevelser.

Det er der mange, der nyder godt af, når
de går ned til Lyngbygaards å for at sætte 
sig på bænken ved å løbet, hvor nattergalen
her i juni mdr. synger på fuldt, bestiger fu-
gletårnet eller tager Sporet til mergelgraven
gennem Herthas marker. Jeg tror, der er
omkring 2000 besøgende i løbet af året.

Gode sommer oplevelser til alle.
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af Anne-Lene Jappe

I år 2000 åbnede jeg et lille værksted ifbm. 
min bolig i Hertha, hvor jeg året før var fly-
ttet til. Værkstedet lå på 1 sal, lidt kringlet at 
finde og midt i min private bolig. 

Heldigvis fik jeg, i 2001, muligheden for 
at leje og indrette et ”skur” på Landsby-
vænget 12 hvor jeg kom ned til jorden og 
blev mere synlig.

I 10 år har jeg drømt om noget andet. 
Større, lysere og indrettet til formålet. Jeg 
har ledt i lokalområdet efter lejemål og 
vendt og drejet mulighederne. Huset jeg 
har købt i Hertha har været på tegnebrættet 
mange gange for et se om der kunne æn-
dres, så jeg kunne få mit firma hjem. 

I April mdr. holdt jeg åbent værksted på 
Landsbyvænget 26. Solen skinnede og der 
var folk ude og inde fra jeg slog dørene op. 
Det var overvældende hvad der kom af 
gæster, venner, kunder, nysgerrige og inter-
esserede. 

Byggeriet har været en lang proces, det er 
bygget, primært af min søn og hans far. Der 
har været hjælpende hænder fra alle sider, 
og mange mennesker har haft en lille finger 

med i byggeriet. Der er mange der har en 
andel i projektet.

Den dag værkstedet flyttede, var det et 
puslespil.  Vi skulle fjerne det store vindue 
og døren, med panserglas,  fra det gamle 
værksted, samtidig transportere det 650kg 
tunge pengeskab og alle smykkerne, så det, 
med det samme,  kunne blive installeret 
og monteret i det nye lokale. Sideløbende 
skulle alarm og overvågning tilkobles, så 
jeg kunne sove roligt om natten.

Josef, Ole og Martin var Herthas bofæl-
lesskaber kørte i pendulfart med trailer og 
havetraktor frem og tilbage med værkstøj 
og inventar. 

Landmanden med traktor, hjælpsomme 
venner med palleløftere, løftestænger og en 
masse Storm P ideer sørgede for at det hele 
lykkedes.

Pengeskabet er på plads, maskinerne in-
stalleret, den 360 kg tunge trappesten er 
lagt og arbejdet i fuld gang indenfor. Jeg 
har fast værkstedsdag om fredagen, og el-
lers efter aftale. Sidder jeg og arbejder er du 
altid velkommen til at kigge indenfor. 
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Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
 

  
Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på    
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

 

 

 



I slutningen af marts blev Nels Jørgen kåret som årets frivillige leder i Skanderborg. Med 
erkendelsen fik han en vandrepokal samt kr. 5.000,- til at forsøde tilværelsen med, 


