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37. årgang nr. 141     Marts 2014 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 
Gangbroen ned til Lyngbygård Å syd for Herskind 

http://www.herskind-skivholme.dk/
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  Der har for nylig været afholdt årsmøde i Landsbyrådet. Det foregik den 26. 
februar, og det var et rigtig konstruktivt møde. Der var selvfølgelig alt for få 
deltagere, men sådan vil en hvilken som helst formand vel tænke? 
  En af deltagerne var fru Gerd fra Skivholme, som er forholdsvis ny i området. 
Grunden, til at hun var kommet, var for at høre lidt om, hvad der er sket, og hvad 
der kommer til at ske i området, og ellers plejede hun at få sin viden primært ved 
læsning af Herskindsigt. 
  Det er baggrunden for, at du nu får et nyt nummer af bladet. Gennem 37 år har 
bladet virket som en del af kommunikationen i vores lokalområde. Bladet er nr. 
141, og det er på 52 sider. Det er næsten en rekord med de mange sider. 
  Jeg holder nu som formand for Landsbyrådet, men fremover henter jeg bladet i 
Brugsen eller kikker på hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk for også 
fremover at følge med i, hvad der sker i Skivholme sogn. 
  Hvis du ikke selv helt er opdateret så klik ind på hjemmesiden og læs bl.a. års-
rapporten fra 2013 for at friske op, hvad der er sket i det forløbne år og læs på 
hjemmesiden eller i det fysiske blad om, hvad der sker lige nu. 
  Bladet er præget af de mange generalforsamlinger, der har fundet sted i begyndel-
sen af året. Der har været så mange aktiviteter, at de næsten falder over hinanden, 
så en af vores store udfordringer er at få en bedre koordinering til glæde for os alle. 
  Der er mange aktiviteter, men det er min påstand, at vi i vores område har en høj 
standard på kvaliteten af vore aktiviteter/gøremål. Det synes jeg, vi alle kan være 
stolte af, og vores mål må være at fastholde både mængde og kvalitet i vores 
foreningsliv. Du kan se aktivitetskalenderen - denne gang fra side 25. 
  Lige siden opstarten af Landsbyrådet i 2007 har det været en stiltiende aftale, at 
når et bestyrelsesmedlem fratræder ”tager man noget med sig” eller sagt på en 
anden måde skal man også fortsat være med til at løfte opgaverne i lokalområdet. 
  Jeg har skiftet bopæl og bor nu i postnummer 8462, som er en del af Aarhus 
Kommune, så iflg. vedtægterne kan jeg ikke længere være med i bestyrelsen, idet 
det er et krav, at man bor i sognet. Det er jo meget fornuftigt, men jeg fortsætter 
trods alt i Maries Have og Motorvejsudvalget. 
  Vi arbejder på højtryk lige nu for at få gennemført projektet med 10 huse, men 
kravene fra bank og realkredit har været store (for store?) Vi stiler efter at have en 
afklaring til vores kommende generalforsamling onsdag den 23. april i Herskind 
Forsamlingshus. Motorvejsudvalget har også været i gang i år, og vi håber, at der i 
løbet af april-maj måned bliver truffet en beslutning af transportminister i samråd 
med transportudvalget, og at vejdirektoratets indstillinger bliver fulgt. 
  Jeg håber ikke, at jeg generer nogen ved at skrive, at det, jeg glæder mig mest til i 
den kommende periode, er datoen den 4. april 2014. Jeg går ud fra, at vi alle ses? 
Kaffesalget starter kl.15, og selve åbningen er kl.15

30
. Men glem ikke at læse/ 

skimme alle de øvrige nyheder, der er i dette nummer. Glæd dig til de 52 sider. 
  Hvis vore aktiviteter skal holdes i gang, kræver det en aktiv deltagelse dels i selve 
foreningslivet ved at tage en bestyrelsespost engang imellem samt at deltage i de 
respektive arrangementer. Til slut vil jeg ønske held og lykke fremover med fore-
ningslivet i Herskind-Skivholme, og det gælder selvfølgelig også den nye 
bestyrelse i Landsbyrådet.            Gunnar Hansen.    

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


 

 3 

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.13.juni 2014. Oplag 720 stk. Næste 

redaktionsmøde (frist for indlæg til juni-udg.) onsdag d.4.juni 2014. 

Bladet kan også afhentes på pakkebordet ved døren i Herskind Brugs. 
INDHOLD marts 2014 
   4 – 12 Landsbyrådet  
 13  Herskind Dilettanter og annonce 

 14   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 

 15 - 17 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 18 - 19 Herskind Brugsforening 

 20 - 21 Herskind Borgerforening 

 22 - 23 Herskind Folkekøkken 

 24   Skivholme Forsamlingshus 
 25 - 28 Aktivitetskalender 

 29 - 35 Herskind Boldklub 

 36 - 40 Herskind Forsamlingshus 
 42 - 43 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 

 44 - 45 KFUM-spejderne 

 46 - 49 Hertha Levefællesskab 
 50 - 52  Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  

Vinder af hovedbrud dec.2013: Hanne Andreasen, Fuglevænget 14 

Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.50) kan som sædvanlig 

afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.4.juni 2014.   
Forside: Der var megen vand i engen i januar. Se også foto side 49  

REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Hans Gravsholt  8695 4155   
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Børnehaven Nordlyset Lars Dalby Gundersen 6179 9914 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Folkekøkken Nina Andersen 8695 4366 
Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 2373 1775 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Rikke Jensen        2179 2331 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op

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

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

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

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

Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  

Suppleanter: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  

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

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

Nyt fra Landsbyrådet 
  I forbindelse med årsmødet den 26. februar har bestyrelsen skrevet en 

årsberetning over de primære aktiviteter, som vi har arbejdet med i 2013. 

Hvis du ikke allerede har læst den, kan du læse redaktørens korte referat 

side 6 og 7 i dette nummer; men du har også mulighed for at klikke dig 

ind på hjemmesiden og læse hele beretningen. 

  Der mangler lidt i relation til beretningen. Primært en omtale af en ny 

aktivitet, som startede op sidste år med titlen ”Sikker Skolevej”. Selve titlen 

beskriver dækkende, hvad problemstillingen er og underforstået, at skole-

vejen kan gøres mere sikker. Udvalget er startet op på privat initiativ af 

Jesper og stor ros for det. Det er en selvfølge, at vi bakker det op i Landsby-

rådet – hvad er mere væsentligt end netop vores børns sikkerhed? 

  Der er nu rådet bod på det manglende indlæg ved artiklen i dette blad. 

  Vi har sidste år arbejdet en del med at få lavet en video om vores område 

som en præsentation til kommende nye beboere. På årsmødet blev det ved-

taget at fortsætte arbejdet i 2014, så jeg glæder mig til at se det færdige 

resultat – hen omkring sommeren 2014?  

  Vores hjemmeside er under omredigering – den glæder jeg mig også til at 

se - det må blive før videoen? 

  I forbindelse med årsmødet har Bo og jeg valgt at udtræde. 

Vi ønsker den nye bestyrelse: 

Inge Lorenzen, Hans Gravsholt, Anders Christensen, Per Clausson-Kaas 

og Lone Mørch rigtig megen held og god vind fremover. 

Gunnar Hansen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
mailto:pckaas@hotmail.com
mailto:lmorch@gefiber.dk
mailto:anders@andersch.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:mail@fam-kring.dk
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Landsbyrådet 
Landsbydagen d.4.4.2014 

  Den lille gruppe under Landsbyrådet, der planlægger Landsbydagen, har 

haft flere møder. Datoen er fastlagt til den 4.april 2014, og arbejdstitlen er 

3F: Frikvarter, fritid og frivillighed. 

   Frikvarter skal forstås bredt: Skolebørnenes frikvarter på skoledagen, 

frikvarter som et pusterum og frikvarter fra dagligdags pligter og gøremål. 

En hurtig brain-storm viste, at der er rigtig mange muligheder for fritidsakti-

viteter, men kender vi alt det, folk går og har gang i rundt om? 

Foreløbigt program: 

15
00

: Kaffesalget åbner 

15
30

: Landsbydagen åbner - Børnekoret synger 

15
45

: Børnehaven opfører Pinocchio 

16 – 17
30

: Forskellige Work-shops  

17
45

: Tale v. Jørgen Gaarde og premieoverrækkelse ”Den store lagkagedyst” 

18
00

:  Fællesspisning*) 

18
30

 -19
30

: Vild med dans I 

18
30

-19
30

: Diskotek 0. - 2. klasse 

19
30

-20
30

: Vild med dans II 

19
30

-22
00

: Diskotek 3. - 6. klasse 
 

*)Tilmelding til fællesspisning på: lk@gefiber.dk inden den 2. april. 

 
Vis mig din hobby… 

  Vi satser på en eftermiddag med masser af boder, masser af aktivitet og 
masser af gensidig inspiration. Så kom på Landsbydagen og vis, hvad du 
laver, når du holder frikvarter. 

Inge Lorenzen 

mailto:lk@gefiber.dk
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Landsbyrådet 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

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

Referat af Landsbyrådets årsmøde onsdag d.26.febr.2014 
i kantinen på Herskindskolen. Spisning fra kl.18

00
. 

Generalforsamlingen begyndte kl.19
00

. 
1. Valg af dirigent: Mogens Grejsen 

2. Valg af referent: Hans Gravsholt 

3. Spørgsmål til Landsbyrådets Årsrapport 2013: Gunnar nævnte, at rapporten, 

som kunne læses på hjemmesiden, ikke ville blive gennemgået. Derimod bad han 
om bemærkninger til den.     Regnskabet viser et underskud i 2013 på knap 3.000 kr. 

Beholdningen er ved årsskiftet 2013/14 på ca.25.000 kr. Lone Mørch forklarede, at 

indtægten ved edb-udgifter på ca.4.000 kr. var tilbagebetaling af indbetalte beløb 
ved skift af hjemmeside-leverandør. Hans Gravsholt suppl. med oplysningen, at 

Herskindsigts økonomi ikke var med, men at formuen der var af samme størrelse. 

Beløbene står på hver sin konto, men nu i samme pengeinstitut (Jutlander Bank, 

Galten). Lone og Hans har fuldmagt til begge konti.    Valgmødet d.5.nov.2013 var 
meget vellykket. Det var en god start, at Herskind Musikforening sang en vise med 

cykelstien som emne. God stemning og mange meget relevante spørgsmål.  

   Landsbydagen var også i 2013 en succes. For 2014 er den næsten færdigplanlagt. 

Temaet er i år Frikvarter, fritid og frivillighed, og den afholdes d.4.4.2014.  

   Cykelstien mellem skolen og Skivholme arbejdes der fortsat med. Den er med på 

kommune-budgettet for 2015. De fleste lodsejere har sagt OK, og der er flere 
frivillige, der har meldt sig. Det er vigtigt, at der i kirkens forpagtningsaftale bliver 

taget hensyn til cykelstien. 

  Motorvej. Vejdirektoratet er kommet med endelig indstilling. Alt tyder på, at det 

bliver linieføringen nord om Lading, og ved Sabro vil den følge et forslag fra 1990, 

der var med i Vejdirektoratets forslag i 2012 - altså lidt syd for Mundelstrup og 
Sabro. Det bliver ikke muligt at komme direkte ud på Viborgvej og ad Kærsvinget 

til Mundelstrup. Der skal køres få 100 m mod vest for at komme på motorvejen mod 

Aarhus. Der kommer stadig (selvmodsigende) indsigelser fra Faurskov Kommune, 
men borgmester Jørgen Gaarde er en stor hjælp for os. Landsbyrådets arbejdsgruppe 

samarbejder med en gruppe syd for Voldby, én på Herskind Hede og én i Borum 

(som har møde med Transportudvalget den 13.marts 2014).  

http://www.herskind-skivholme.dk/
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  Mad med perspektiver(MMP). Her er Hertha meget aktiv. Desværre er der et fal-
dende antal børn i Nordlyset, og der har været økonomiske udfordringer, hvorfor 
MMP har været nødsaget til at afskedige en medarbejder. Afskedigelsen skyldes, 
at vi ikke får anvist værkstedsbrugere med tilskud til støtte. Udvidelsen til at om-
fatte ældre klasser er uafklaret. Det blev nævnt, at det var in at tale om Social-
økonomisk virksomhed. Måske kan det udnyttes. 

  Maries Have. Her går det noget trægt. Der var en overgang interesserede til 25 
huse, men kun plads til 20. Altså 5 på venteliste. Bl.a. finanskrisen har bevirket 
væsentlig større krav til egenkapital, og bl.a. derfor faldt de 25 til 10. Det forsøges 
nu at gennemføre projektet med 10 huse. Senere kan der så udvides med fx 5+5 
huse. Inge og Rolf har været meget forstående, men føler sig nu fritstillet, hvis der 
skulle vise sin andre muligheder for salg. 

Sporet. Der er jævnligt folk på sporet, og der er taget mange foldere – især ved 
fugletårnet. Stormen har væltet en halv snes store graner hen over sporet vest for 
Tom og Kettys hus. Træerne er nu blevet savet over, og sporet er igen farbart. 
Der har i perioder været meget vand i engen. 

  Sikker skolevej. Her er der fortsat et stort behov for forbedringer. Stien mellem 
brugsen og skolen er kun en gangsti, men bliver brugt som cykelsti. Dette er OK, 
men det vil være godt med en midterstribe på den. Der er kommet lamper op, men 
ikke nok. Grene ved skilte er klippet, og der køres for stærkt på Ladingvej. Ind- og 
udkørsler ved Brugsen bør gøres ensrettede. Der er ikke noget, der tyder på 
etablering af trafiklys, tunnel og blå asfalt, men kommunen har haft folk ude for at 
se på forholdene. Det er godt, at der arbejdes på en mere sikker skolevej. 

4. Præsentation af ny hjemmeside. Dette punkt udgik, da Anders var blevet syg. 

5. Fremtidige arbejdsopgaver for Landsbyrådet. Følgende ønskede man, at der 
arbejdes med: Cykelsti, Motorvej (afsluttes i 2014), Trafiksikker skolevej, Visions-
seminar med Herskindskolen (efterår 2014, bl.a. Mad med perspektiver), Landsby-
dagen 4.4.2014, Maries Have (konklusion om fortsættelse), Herskindsigt (måske 
måling i Brugsen og valg mellem papir og internet), Videofilm, Koordinering af fx 
generalforsamlinger, Brugsens Info-skærm, Tante Hertha og Herskindsigt. 

6. Valg til bestyrelsen. På valg er Bo Sjøgaard & Hans Gravsholt, samt valg 
af to suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Da Gunnar er flyttet til Aarhus 
Kommune, træder han derfor ud af bestyrelsen. Valgt blev Per Clauson-Kaas, Inge 
Lorenzen og Hans Gravsholt. Som suppleanter valgtes Per Dalsgaard og Bo Sjø-
gaard. Som revisor genvalgtes Henning Nielsen, og Anna Margr. Kristensen blev 
genvalgt som revisorsuppleant. Landsbyrådet har en repræsentant i bestyrelsen for 
Herthas bofællesskaber og værksteder. Her blev Finn Boisen genvalgt. 

7. Eventuelt. Lone afleverede flasker til Gunnar Hansen, Bo Sjøgaard og Merete 
Milner og takkede dem for indsatsen for Landsbyrådet og for området. Gunnar 
sagde, at han nok skulle fortsætte med motorvejs-arbejdet og Maries Have. Eja 
fremhævede vigtigheden af arbejdet i Landsbyrådet. Det er af stor betydning for 
lokalsamfundet og for kontakten til det offentlige. Ref. Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet  

Sikrere skolevej på vej mod Herskindskolen 
  Der er i Skanderborg Kommune, i perioden 2013–2016, afsat 3 mio.kr./år 

(altså i alt 12 mio.kr.) til ”trafiksikre skoleveje” og ”imødegåelse af sorte plet-

ter”. Disse midler skal anvendes til at forbedre trafiksikkerheden omkring 

alle 18 folkeskoler samt til at udbedre de sorte pletter (særligt uheldsbelastede 

lokaliteter) i Skanderborg Kommune.  

  Civilingeniør Kresten Madsen fra Vej og trafik fortæller, at man har samlet 

op på analyserne fra alle 18 skoler og er i gang med at prioritere, hvilke til-

tag der skal realiseres. Han understreger, at planen er foreløbig, og at der 

kan ske ændringer, men det ser ud til at alle de tiltag, der blev foreslået af 

Rambøll efter mødet på Herskindskolen i sept.2013, bliver realiseret i 2015. 

Jeg har i november skriftligt indsendt mine kommentarer på nedenstående 

til ”Vej og trafik” (er man interesseret i kommentarerne, fremsender jeg dem 

gerne). Følgende fysiske og ikke-fysiske tiltag blev foreslået af Rambøll: 

1.1 Nedsat hastighed på Langelinie 

  Der etableres 40 km/t-zone gennem byen mellem Langelinie nr.55 og nr.77 

evt. med supplerende fartdæmpende foranstaltninger i henhold til de bemærk-

ninger, der måtte være fra politiet. Bump har en god hastighedsnedsættende 

effekt ved etablering af en 40 km/t-zone. Det anbefales, at den vestlige byzo-

netavle flyttes mod øst til en placering umiddelbart vest for Bøgeskovvej, 

således at der er tydelig bebyggelse, hvor byzonen starter. Ved 40 km/t 

anbefaler vejreglerne afstanden mellem fartdæmperne til 100-150 m. 

1.2 Tydeliggørelse af krydsning af Langelinie 

  I den eksisterede krydsningshelle øst for Ladingvej etableres et rødt belæg-

ningsbånd for at synliggøre og dermed også øge bilisternes opmærksomhed 

på de krydsende lette trafikanter. Krydsningen belyses desuden med en sup-

plerende belysningsmast. Ventearealet i hellen udvides til en bredde på min. 

3 m på langs af vejen mod øst, for at give mere plads til de ventende lette 

trafikanter i hellen. Hvis det besluttes at etablere 40 km/t-zone gennem byen 

på Langelinie jfr afsnit 1.1 vil det røde belægningsbånd kunne kombineres 

med et hastighedsnedsættende bump. 

1.3 Ladingvej ved Herskindskolen 

  Den eksisterende 40 km/t-zone nord for skolen udvides frem til svinget syd 
for skolen. Der etableres samtidigt to bump på Ladingvej; et syd for børne-
haven og et nord for indkørslen til skolens parkeringsplads. Der etableres 
A22-tavle (skolebørn) nord for skolen, og A22-tavlen syd for skolen udskiftes 
til ny reflekterende tavle. Tavlerne placeres iht den udvidede 40 km/t-zone. 
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1.4 Parkering og standsning langs Ladingvej 

  På Ladingvej langs skolen og børnehaven etableres standsningsforbud i 

begge vejsider uden for parkeringspladserne, og det henstilles til skolens og 

børnehavens personale at anvende parkeringspladserne foran børnehaven. 

Derved reduceres den bakkende trafik ud på Ladingvej. 

1.5 Stien ved børnehaven 

Der etableres øget belysning på stien forbi parkeringspladser ved børnehaven. 

1.6 Vedligehold 

  Der blev ved besigtigelsen gjort opmærksom på, at stierne ikke blev til-

strækkeligt ryddet for sne om vinteren. Desuden blev det konstateret, at flere 

belysningsarmaturer var skjult i trækronerne og dermed kun gav begrænset 

lys på vej og sti. Det bør løbende kontrolleres, at beplantning ikke hæmmer 

belysningen. 

1.7 Trafikpolitik: Skolens egne tiltag 

  De fysiske ændringer følges op af informationer på skolens og evt. børneha-

vens intranet og af skolens og skolebestyrelsens egne kampagner for de nye 

faciliteter, så flest mulige elever bliver selvtransporterende. Fx kan der i tra-

fikpolitikken fremhæves, at lette trafikanter krydser Langelinie i krydsnings-

punktet øst for Brugsen, og cyklister trækker frem til fællesstien på Ladingvej. 
Kilde: Notat fra Rambøll vedr.”forslag om forbedret skolevej”, 28.okt.2013 

  Med ovenstående fysiske og ikke-fysiske tiltag og den kommende cykelsti 

fra Skivholme på tegnebrættet, ser det altså ud til, at en stor del af skolebør-

nene på Herskindskolen inden for de næste 2 år får en sikrere skolevej. Med 

dét sagt, vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg personligt hellere ser børnene ledt 

under Langelinie i en stitunnel, og at problemet med den enkeltrettede cykel-

sti langs Ladingvej og de cyklende fra Sjelle, der krydser Langelinie 2 

gange, stadig henstår uløst! Jeg mener, at den afsatte ramme på 12 mio. kr. 

til 18 skoler (gennemsnitligt 666.666 kr. til hver skole) er temmelig uambitiøst. 

Ikke mindst set i lyset af de mange veldokumenterede og langvarige positive 

effekter, der følger med selvbefordrende skolebørn inden for sundheds-, 

lærings- og trivselsaspekter. 

  Hverken skolevejen eller cykelkæden er sikrere end det svageste led, og 

skolebørnene fra Herskind skal således træde meget varsomt i pedalerne, 

både når de snor sig mellem bilerne på Brugsens parkeringsplads (hvor ikke 

alle bilister forventer små cyklister) men også i relation til de manglende 

fartnedsættende foranstaltninger i Herskind på blandt andet Præstbrovej og 

Engvej, hvor jeg oplever, at både biler, lastbiler, busser og traktorer kører 

forholdsvist stærkt!           Jesper Laursen, Herskind 
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Landsbyrådet 

Opdatering af herskind-skivholme.dk 
    Som omtalt på s.7 blev den nye hjemmeside ikke præsenteret på årsmødet. 

Desværre er arbejdet med hjemmesiden grundet arbejdspres på arbejdsmarke-

det blevet udskudt på ubestemt tid. 

På vegne af webudvalget Anders Christensen 
 

Nyt fra Galten Bibliotek 
 

Har man sagt Johannes V. Jensen – har man også sagt 

Himmerlandshistorier 
Kom ind til en hyggelig aften med oplæsning af  

og fortælling om én af Danmarks kendteste forfattere 
 

Det sker, når Bent Nielsen, Herskind lægger vejen forbi  

Galten Bibliotek torsdag d.13.marts kl.19 

Entré ved døren 25,-kr. incl. kaffe/te & sødt. 
 

Rejsecafé på Galten Bibliotek 
Tá med vores lokale guide Knud Gravgaard Nielsen på rundtur på Sri Lanka 

Lørdag d.22.marts kl.11-12 

Knud Nielsen vil guide dig rundt på øen. Han vil bl.a. fortælle om de gamle 

kongebyer, klippeformationen Sigiriya og de store nationalparker. 

Rundturen byder på store naturoplevelser, kulturelle oplevelser  

samt et indblik i hverdagen hos befolkningen. 
Alle er velkomne og arrangementet er gratis 

 

Kom og få hjælp til digital post 
Er du pensionist og vil du gerne have hjælp til at oprette en digital postkasse 

eller til at forstå, hvad det er, så tag en tur på biblioteket. Her sidder Hanne 

Gaarsted og Benedicte Melchior nemlig klar til at hjælpe dig 

fra den 14.marts hver fredag kl.10-15 

Husk dit nøglekort, hvis du allerede har NemID og husk pas og kørekort, 

hvis vi skal hjælpe dig med at oprette NemID. Alle borgere skal have en 

digital postkasse senest d.1.nov.2014. Det har folketinget besluttet. 
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 

http://herskind-skivholme.dk/


 

 11 

 Landsbyrådet 

Sporene i Lyngbygård Ådal 
  Efter indvielsen d.2.maj 2013 har sporene været flittigt benyttet. Folderne i 

folderkasserne er nærmest blevet revet væk. Især er der taget foldere fra fol-

derkassen ved fugletårnet. Der har været så meget vand i engen, at gangbro-

en var under vand. Se forsiden og billedet lige før Hovedbrud. 

  Stormene sidst på året væltede en halv snes graner, som spærrede sporet 

vest for Ketty og Toms hus. Man kunne dog gå ind forbi den lille sø og 

komme forbi. Træerne er nu savet op og fjernet, så sporet er igen farbar. 

  Se også omtale af ture arr. af DN og omtalen af fugle på sporet. 

Hans Gravsholt 

EDB for ældre på Herskindskolen  
  Undervisningen er for alle, men henvender sig hovedsageligt til ældre - 

både begyndere og øvede - og er næsten gratis. Der betales 30 kr./gang for 

undervisningen og materiale, og kun hvis man kommer - kaffen er gratis. 

Man skiftes til at have brød med til kaffen. 

  Så er du i tvivl om, hvordan en computer bruges, er her en mulighed for at 

få det lært næsten gratis. Alle får lov til at vælge det, de gerne vil lære, og 

ud fra det laver læreren et stykke papir, som afprøves oppe på skolen, og så 

får man det med hjem, og kan så afprøve det hjemme ved sig selv. Så kan 

man altid tage det frem igen og prøve, om man kan huske det. 

  Ring til Hans Gravsholt 8695 4155 eller Flemming Pedersen 8696 2113, 

hvis det har jeres interesse. 

Hans Gravsholt  

Lokalhistorie 
    Der er fortsat interesse for bl.a. billeder og oplysninger om ”gamle dage”. 

Smid det ikke ud. Aflever det enten til Galten Lokalarkiv (kælderen i 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  
 

Lektie-Café 
    Lektiecaféen fortsætter. Det er hver tirsdag kl.13

30
-15. Dog ikke i skole-

ferierne. Vi er interesserede i hjælpere. Det kræver ikke særlig kundskaber, 

men kun lyst til at have kontakt med eleverne. 

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
Bestyrelsen er nu: 
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  

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 

Leif Ifversen Olesen, Tyndeleddet 11, Voerladegård, 8660 Skanderborg 

 

Referat af generalforsamling i Landsbysamvirket 
Torsdag den 20.februar 2014 kl.19

30
-22 i Voerladegård Forsamlingshus 

1. Valg af dirigent. Bente Lundsgaard Jensen.  

2. Valg af referent. Hans Gravsholt. 

3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. Lars redegjorde for afholdte 

aktiviteter og omtalte de projekter, der havde modtaget støtte fra 
Landdistriktspuljen. Han nævnte også Landsbysamvirkets anbefaling af Alken 

til Årets Landsby 2014 i Region Midt. Han omtalte også deltagelsen i udnæv-

nelse af person til Sporen og Årets Lederpris.  

4. Indkomne forslag. Ingen 

5. Fremlæggelse af regnskab. Arne gennemgik regnskabet, som blev godkendt.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Knud Erik Elmann, Orla Jegstrup og Lars 

Andersen blev genvalgt og Leif Ifversen Olesen, Voerladegård blev nyvalgt. 

Hans Gravsholt ønskede ikke genvalg. 

7. Valg af suppleanter. Per Andersen, Nr.Vissing og Erik Haakonsen, Blegind  

8. Valg af revisor. Hans Gravsholt. Egon Kjær Sørensen ønskede ikke genvalg. 

Der blev ikke valgt suppleant.  

9. Eventuelt. Der blev nævnt ønsker om regnskabskyndig bistand til bl.a. forsam-

lingshusene. Lars vil spørge, om foreningen for forsamlingshusene kan hjælpe. 
Der var en opfordring til, at landsbyerne arrangerer naturture (oplevelsesstier) i 

deres lokalområde. Det kan fx være de Spor i Landskabet, der findes flere 

steder. Et samarbejde med Grønt Råd kan også være en mulighed. 

 

  Før generalforsamlingen fortalte Jacob Friis om Multisalen i Voerladegård og 
efter generalforsamlingen fortalte Ingvar Kristiansen om Købmanden i Alken. 
 
Se også hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk, hvor der er flere oplysninger og billeder 

Hans Gravsholt 

mailto:L.Andersen@kws.com
http://www.landsbysamvirket.dk/
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Landsbyrådet  

Herskind Dilettantforening 
 

HERSKIND DILETTANTERNE SKYDER! 
   Som nævnt i Herskindsigt dec.2013 blev Herskind Dilettanternes forestil-

ling ”Money, money, money!” udskudt til vinteren 2015.  

   Foreningen er naturligvis stadig åben for alle med teatralske interesser på 

og uden for scenen – formanden kan kontaktes på 2373 1775. 

På en let vingeskudt forenings vegne   Mette Rask Bøgh 
 

Bestyrelsen:  

Formand: Mette Rask Bøgh, Langelinie 53. Tlf. 2373 1775 

Kasserer: Susanne Lauridtsen, Fuglevænget 29. Tlf. 2173 4339 

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

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

 

Annonce: 

10 ÅRS JUBILÆUM!!! 
Firmaet Fjeldsted Anlægsgartner har nu eksisteret i 10 år! 

Det vil vi gerne fejre og holder derfor Åbent Hus for nye og gamle 
kunder, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere, leverandører, 
naboer, familie, venner og andre interesserede, 

Fredag den 13. juni fra kl. 13.00 
Skivholmevej 58, 8471 Sabro 

Grillen vil være tændt hele dagen og der vil være øl og vand. 
Vi glæder os til at se rigtig mange denne dag! 

Med venlig hilsen Anlægsgartner Peter Fjeldsted 
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Skanderborg afdeling              

DN-ture forår og sommer 2014 
Tilmelding er ikke nødvendig og DN´s ture er gratis. 

  Lørdag d.3.maj. Løvspringstur. Start kl.13 ved P-plads på Stenhusvej 

ved Himmelbjerget. Man går ad stien til Hindbærkol i Rye Nørreskov. 

  Onsdag den 21.maj. Fugletur på Sporet ved Herskind. Start: kl.20
30

. 

Slut ca.22
30

. Mødested: P-plads v. Hertha, Landsbyvænget 14. Turledere: 
Per Clauson-Kaas og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk. 
Der vil blive orienteret om flora og fauna og om ændringer ved sporene og 

nattergalen vil ”underholde”. Vandtæt fodtøj anbefales. Yderligere info:   

Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. 

  Søndag d.1.juni. Fugletur på Sporet v. Herskind. Start: kl.4. Slut kl.6
30

. 

Mødested: P-plads v. Hertha, Landsbyvænget 14. Turledere: Per Clauson-

Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155.  Mail: hagra@gefiberpost.dk 

Der vil blive orienteret om flora og fauna og om ændringer ved sporene og 

nattergalen vil synge for deltagerne. Vandtæt fodtøj anbefales. Der kan efter 

turen købes morgenkaffe og –brød i Hertha. Yderligere info: Per Clauson-

Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. 

  Onsdag d.4. juni. Nattergaletur til Tåstrup Sø. Start: kl. 20.30. Slut: 

kl.23. Mødested: Stjær skole, Stjærvej 100.  Turledere: Peter Lange, Stjær. 

Tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk  

Start på P-plads ved Stjærskolen. Turen går til Stenskoven, hvorfra der er en 

fin udsigt over Tåstrup Sø, og hvor nattergalen vil synge. Medbragt kaffe 

nydes sammen med udsigten og medens nattergalen ”underholder”. 

Yderligere info: Peter Lange, Stjær, DOF Østjylland og Hans Gravsholt.             

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

kl.13. Slut kl.ca.17. Mødested: P-plads v.Hertha, Landsbyvænget 14. Tur-

ledere og info: Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155. 

Mail: hagra@gefiberpost.dk. Der vil på P-pladsen være en udstilling om 

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

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

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

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

  Der er også en bustur til Filsø d.14.juni. Mere om det i pressen. 
Hans Gravsholt

mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
http://www.spor.dk/
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     Nyt fra Herskindskolen 

Valg til Fællesbestyrelsen 

  Det er valgår, og vi skal have fundet interesserede til næste toårige periode 

i Fællesbestyrelsen. Alle der har børn i børnehaven eller skolen kan stille op 

til valget. Du skal blot kontakte skolens kontor senest fredag d. 11. april. 

Der skal findes 3 forældre fra Nordlyset og 5 fra skolen. Derudover skal vi 

have to suppleanter til begge steder. 

   Mandag d.3.marts holdt vi et møde på skolen, hvor Berit fra ”Skole og for-
ældre” fortalte om forældrenes rolle i forhold til skolereformen. Der var knap 
80 forældre mødt op, hvilket må siges at være en meget god opbakning.  
 Tage Nielsen, Formand for Kultur- og sundheds-
udvalget, deltog også, og han gav også en opfor-
dring til at stille op til Fællesbestyrelsen. Efter 
mødet blev de første interesserede skrevet op. 
Ny sekretær 
Februar måned klarede vi os uden sekretær, men 
vi har gjort alt, for at det skulle gå så godt som 
muligt. D.1.marts har vi ansat Maria Ellebæk som 
ny sekretær. Maria bor i Århus og har arbejdet de 
sidste syv år i Hedensted på PUC(pædagogisk 
udviklingscenter). 

 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
8464 GALTEN 

TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 
 www.herskindskolen.dk  
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  Maria har fuldt kendskab til de administrative programmer vi bruger, og 

hun er allerede godt i gang med at rydde op i bunkerne. Vi har efterhånden 

lært Maria bedre at kende og ser frem til et godt samarbejde. 

 

Skolereformen 

  I forbindelse med skolereformen er der fokus på samarbejdet mellem skole 

og foreninger samt det private arbejdsmarked. Faktisk har politikerne mulig-

hed for lade repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet få plads i Fælles-

bestyrelsen. 

  Skolen har allerede et godt samarbejde med erhvervslivet, hvor vi har haft 

elever i praktik, og løbende haft gode drøftelser. Skolen har også altid haft 

et tæt samarbejde med Landsbyrådet samt Boldklubben. 

  I den kommende tid vil skolen tage kontakt til lokale foreninger, m.h.p. 

muligt samarbejde i fremtiden. Det skal blive spændende om vi kan udvikle 

helt nye koncepter sammen. 

 

Grøn smiley 

  Herskindskolen havde besøg af arbejdstilsynet i februar, og da alt er som 

det skal være, har skolen fået en grøn smiley på arbejdstilsynets hjemmeside 

for de kommende fem år ☺ 

Kim Sørensen 
 
 

 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
   Så er vinteren overstået! Laver vi forældre et lille statustjek på ungernes 

kælke, kan vi se, at det ikke var i år, at kælkene blev slidt alt for meget. Det 

er dog i børnehaven blevet til de obligatoriske sneboldkampe, kælketure og 

snemands byggeri – ikke så meget som andre år, men trods alt nok til at vi 

har haft vinter. Men nu banker foråret på, med nye muligheder for leg og 

læring i naturen. 

Fastelavn. 

  Med forårets komme, er det også tid til en af børnehavens store traditioner 

– nemlig Fastelavnsfest. Cowboys, prinsesser, hekse, popstjerner, spider-

man, Rapunzel og mange flere havde den 28. februar indtaget børnehaven. 

Der blev malet i hovedet, pyntet op og gjort klar til det store brag. Og brag 

blev der, da katten skulle slås af tønden. Hos nogle børn vakte det undren, 

hvorfor man skal slå en kat af tønden – er det ikke synd for katten?  
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  Sådanne spørgsmål stiller jo store krav til de voksnes historiske evner og 

forklaringsmæssige færdigheder. De færreste ved nok, at kattekongen i gam-

le dage blev fritaget for et års skatteindbetaling – kunne det være noget for 

Skanderborg kommune? Børnehavebørnene var dog mere optaget af en an-

den slags skat den dag, nemlig den der gemte sig inde i tønden! Da katte-

konge og kattedronning var fundet var der fastelavnsboller til alle. En super 

dag fyldt med traditioner og masser af fantasi for både voksne og børn. 

Pædagogisk fokus på børns alsidige personlige udvikling 

  Børnehaven vil i den kommende tid blandt andet have fokus på det lære-

planstema, der hedder ”barnets alsidige personlige udvikling”. Bag dette lidt 

kryptiske læreplanstema, ligger der målet om, at børnene er robuste og ople-

ver sig anerkendt og forstået, som dem de er. Børnene skal have en bevidst-

hed, hvem de er, og hvor de kommer fra. De skal styrkes i deres evne til 

empati – altså evnen til at forstå andres behov og grænser. De skal styrkes i 

deres selvværd og selvtillid og øve sig i at indgå i fællesskaber, hvor der 

skal balanceres mellem egne og andres behov. Børnehaven har derfor en 

række aktiviteter, hvor disse ting øves. Blandt andet arbejdes der med ”den 

gode stol”, hvor de andre børn fortæller, hvad barnet i den gode stol er god 

til, der arbejdes med massage, og der vil blive sat fokus på barnets familie-

relationer i den kommende tid. 

Landsbydagen den 4.april 

  Traditionen tro skal storebørnsgruppen lave en optræden ved landsbydagen. 

Forberedelserne er allerede i gang og temaet er FRI. Meget mere er svært at 

få ud af dem, så vi er spændte på at se, hvad de finder på. Vi opfordrer alle 

forældre og børn til at være med til denne fællesdag, og bakke op om 

storebørnsgruppen og vores lille samfund. 

Valg til fællesbestyrelse 

  Det er nu blevet tid til, at der skal vælges forældrerepræsentanter fra børne-

haven til fællesbestyrelsen. Fællesbestyrelsen består af 5 forældrerepræsen-

tanter fra skolen og 3 forældrerepræsentanter fra børnehaven. Som medlem 

af fællesbestyrelsen har man blandt andet indflydelse på pædagogiske prin-

cipper for børnehaven, børnehavens budget, ansættelse af nye medarbejdere, 

evaluering af madordningen og meget mere. Vi håber, at vi endnu en gang 

har en række forældre, der har lyst til at udnytte muligheden for indflydelse 

på, hvordan vi kan fastholde og videreudvikle vores børnehave, SFO, klub 

og skole, med fokus på at skabe sammenhæng og rød tråd i barnets trivsel, 

læring og udvikling.  

Mange forårshilsner Lars Dalby Gundersen, medlem af fællesbestyrelsen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Generalforsamlingen 
 Vi har været nødt til at udskyde generalforsamlingen til onsdag d.30. april. 

Som det måske er bekendt, har COOP udliciteret al regnskabsføring til Indien, 

og det har givet store problemer, så det er COOP, der anbefaler, at vi skubber 

generalforsamlingen. Problemet er, at vi har fået 4 - 5 forskellige årsregnska-

ber, så vi håber, at vi kan fremlægge det rigtige regnskab på generalforsam-

lingen. Vi overholder dog stadig vedtægterne, der siger, at generalforsamlin-

gen skal holdes i marts eller april. 

 Alt det rod med regnskabsføringen har nu medført, at COOP trækker arbej-

det hjem fra Indien, men dog kun for de selvstændige butikker, og det er jo 

det vores Brugs er. Der skal dog først ansættes personale, så det bliver først 

i løbet af 2014, at det forhåbentlig kommer til at køre igen. 

Siden sidst 
Jule og nytårsarangementerne 

  Traditionen tro var julemanden på besøg med godter til børnene. Der blev 

serveret æbleskiver, juice og julegløgg inde i Brugsen. Gløggen var i år alko-

holfri, og det var der rigtig mange, som synes var en god ide, så det er måske 

også det vi gør næste år. Børnene fik også deres fyldte julesokker med hjem 

denne dag. Nytårsaftensdag blev kunderne ønsket godt nytår med champag-

ne og kransekage af en festklædt Mathias Sørensen. 

Fastelavn 

  Søndag den 2.marts var der tøndeslagning med stor succes. Der var ca.60 

børn til at slå katten af tønden. Tønderne var dekoreret af børn fra Nordlyset, 

og der blev udråbt 2 kattekonger med tilhørende prinsesser. Indenfor var der 

fastelavnsboller og saftevand til alle. 

Planer for de kommende år  
Bestyrelsen havde et heldagsmøde d.11.januar, hvor vi blandt andet fik lavet 

arrangementskalender for 2014 samt forslag til kommende investeringer. På 

et senere bestyrelsesmøde har vi lavet følgende prioritering:  

2014: Striber på P-plads + isolering af kælder i udlejningsejendommen 

2015: Nye låger på køl/frys 

Nye vinduer på 1. sal i udlejningsejendommen 

Flag ved OK tanken 
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2016: Renovering af toilet og garderobe 

Hegn mod Fuglevænget og ved udlejningsejendommen 

Skibscontainer 

2017: Ingenting 

2018: Ny facade 

Kommende arrangementer 
Fredag d.28.marts er der vinsmagning (se opslag på infoskærmen i Brugsen). 

Generalforsamling onsdag den 30. april kl. 19 i forsamlingshuset. 

Forårsfest torsdag den 22.maj og om formiddagen gentager vi succesen 

fra sidste år med besøg af dagplejemødrene med børn. 

  OK vil være i Brugsen fra kl.16 og sælge benzinkort og fortælle om OK el. 

Sæt allerede nu X i kalenderen til disse arrangementer. 

Bestyrelsen i arbejdstøjet 
Vi har endvidere besluttet i bestyrelse, at vi den 5. april og 6. september 

giver et nap med ekstra rengøring både inde og ude i Brugsen. 

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

fra f. eks fastelavn og oplysning om kommende aktiviteter i byen. 

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

ningsstigning på 300.000 kr. mere pr. år. Det må da give stof til eftertanke? 

at dit hus har 10 % højere salgsværdi, hvis der er en dagligvarebutik i byen. 

HUSK: Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din 

mailadresse. Herskind Brugs sender tilbud til dig via sms, så send en mail 

med dit mobilnr.til brugsen@herskindbrugs.dk så får du en sms næste 

gang der er gode tilbud i butikken. 

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

Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle  4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind, 8696 1919 
Medlem: Børge Pedersen,  Lærkevænget 34 Herskind  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. 

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind     

      Borgerforening  Siden sidst….  
 

Vi har pengene - kom og brug dem! 
  Det lyder vel næsten for godt til at være sandt, men der er skam vægt 

bag ordene. Herskind Borgerforening er solidt funderet med en pæn kasse-

beholdning. Og i bestyrelsen ser vi gerne, at nogle af disse penge kommer 

medlemmerne og byen tilgode. Det har vi flere idéer til, og i første omgang 

ønsker vi, at legepladsen får et løft, både hvad angår legeredskaber og andre 

faciliteter. Så det er nu, du har chancen... 

  Lørdag d.29.marts 2014 kl.10 holder vi legepladsdag, hvor vi som altid 

skal have tilset pladsen og gjort den forårsklar. Det plejer at tage et par 

timer, og vi tænder grillen, så den er klar kl.12. Og nu kommer så det med 

pengene igen: Uanset om du er medlem af vores forening eller ej, og uanset 

om du har lyst til at komme og hjælpe med forårsklargøringen eller ej, så er 

du MEGET velkommen til at møde op på pladsen kl.12, hvor Herskind 

Borgerforening er vært ved en grillpølse og en øl eller vand. Vi vil nemlig 

gerne høre alle gode idéer til, hvordan vi kan gøre legepladsen mere attrak-

tiv for både børn og voksne. Spørg dine børn eller forældre, og kig så forbi 

til en hyggelig eftermiddag og del dine forslag. Hvis vejret er til det, tænder 

vi også et lille bål og sørger for snobrødsdej til børnene. 

  Det skulle nødig hedde sig, at vi ikke er med på den teknologiske udvik-

ling, så derfor har Herskind Borgerforening selvfølgelig også fået en side på 

Facebook. Her vil vi lægge dagsordener og referater fra vores bestyrelses-

møder, men det vil også være her, vi annoncerer, hvis vi får en spontan idé 

om at tænde grillen på legepladsen en dag, hvor det pludselig er godt vejr til 

det. Så gå ind på siden og foreslå den til alle, du kender i byen - siden er for 

alle i Herskind, ikke kun vores medlemmer. 

  Sankt Hans aften skal vi selvfølgelig have på legepladsen igen i år. Som 

noget nyt vil vi appellere til jer om at hjælpe os lidt. Vi har dannet 2 arbejds-

grupper til formålet. En madgruppe og en telt/bålgruppe. Der er mange små 

opgaver i forbindelse med arrangementet, og vi kunne godt bruge et par 

hjælpere, så vi ikke selv kører helt døde i arbejdet. Jane står for madholdet, 

og undertegnede står for telt/bål-holdet, så giv os et kald, hvis du kan afse 

en time eller to til at hjælpe os - vores telefonnumre finder du i bestyrelses-

oversigten. 
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Herskind Borgerforening 

  Fortovene på Vibevænget og Fuglevænget er mildest talt ikke noget at 

prale af, efter at Galten Elværk fik gravet nye kabler ned. Der er taget kon-

takt til kommunen og elværket vedrørende problemet, og første besked lyder 

på, at det vil blive tilset "i foråret," så det følger vi selvfølgelig op på. 

  Lydniveauet i og omkring pavillonen på Fuglevænget er dalet en del i de 

sene aften- og nattetimer, siden vi trak stikket og slukkede lyset. Vi er dog 

ikke så naive, at vi ikke kan forudse effekten af, at vi nu går flere lyse timer 

i møde, men vi må forholde os til problemerne efterhånden, som de opstår. 

Som det ser ud nu, er affald det problem, vi har størst arbejde med. Det er 

ærgerligt, at man ikke kan rydde op efter sig selv og ser det som en selvføl-

ge, at andre nok gør det. Men det er nok alligevel nemmere for os at flytte 

affald end holdninger. 

  Jeg ønsker os alle et flot forår og håber på at se rigtig mange møde op 

med gode idéer til legepladsdagen den 29. marts. 

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

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

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

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

 

Blomsterparken 
Status siden sidst: 
  8 huse står nu færdige her i Blomsterparken, og et hold mere går i gang her inden 
længe. Og som I nok har set, er vi nu selv i gang med at bygge vores eget nye hus. 
Og nej - vores gamle hus er ikke til salg, men er lejet ud til lokale folk. 
  Vi skifter ejendomsmægler. Der sker for lidt. Samtidig har vi lavet et samarbejde 
med Eurodan huse med et koncept med hus på149m

2
 + grund til kun 1.900.000 kr. 

og 180m
2
 +grund til 2.075.000 kr. (magen til vores) lige til at flytte ind i. Desuden 

har vi også en godt samarbejde omkring dobbelthusene ude på marken. Her ligger 
prisen ikke helt klar, men de bliver på 111m

2
. Rigtig spændende. Vi kan allerede 

nu mærke stor interesse for det hele, selv om der ikke er kommet skilte op endnu. 
  De sidste tegninger på vej og kloak er ved at være godkendt på kommunen, så in-
den længe kan vi gå i gang med 2.etape. Det er en meget spændende tid, vi går i 
møde.    På bestyrelsens vegne Inge Jeppesen 

mailto:thjane@sol.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Herskind Folkekøkken 
Generalforsamling 2014  

Dirigent: Henning Nielsen 
Formandens beretning: Fremført som fællessang 
Regnskab: Fremlagt til selvstudie for de fremmødte 
Årets menuer blev gennemgået – passende kommenteret af tilhørerne 
medlemstallet er stabilt – ca. 100 personer, men der er plads til flere! 
Valg: Bestyrelse og revisorer forsætter 
Depositum og kontingent: Forsætter uforandret.  
Forslag. Medlemmerne opfordres til at melde sig til ekstra køkkentjans, 
fordi nogle madhold mangler ”ekstra hænder”. Referent Nina Andersen 

Bestyrelse: 
Formand: Joanne Ryall, Vibevænget 51. 8695 4610 jo-jan@mail.dk 
Næstform.: Hans K. Sørensen, Præstbrovej 8  
Kasserer: Lillian Andreasen, Vibevænget 10 
Sekretær: Nina  Andersen, Terpvej 2 
PR-mand: Kaj Kristensen, Vibevænget 8 
Revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 

Formandens beretning 2014 Mel. Dyrene i Afrika… 
Ja, året det er gået nu. 
Jeg prøver med en sa-ang, 
Beretningen er min debut 
dog ikke særlig la-ang 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
beretningen er min debut 
dog ikke særlig la-ang. 
 

Ved landsbydagen var der dømt  
lockout i hele landet, 
men så kom Grejsen med sit hold, 
og vi fik brød til ”vandet” 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
men så kom Grejsen med sit hold, 
og vi fik brød til ”vandet” 
 

På legepladsen var der sol, 
og grillerne var tændte, 
salat og flutes i massevis 
konceptet var det kendte 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
salat og flutes i massevis 
konceptet var det kendte 
 

Oktober måneds spisning var 
en af de mindre store, 
blot fyrre sultne munde var 
den aften gået til borde 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
blot fyrre sultne munde var 
den aften gået til borde 

Og julen bød på Herskindsild 
plus andre fine sager, 
en tradition hvor man kan tril´ 
efter de brune kager 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
en tradition hvor man kan tril´ 
efter de brune kager 
 

En tak til alle hver især 
der svinger grydeskeer, 
I køber ind og dækker bord, 
det hele det fungerer 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
I køber ind og dækker bord, 
det hele det fungerer 
 

Nu skal vi høre årets tal 
om plus og dividender, 
og har vi lavet overskud ? 
er det, som I forventer ? 
Oja-oja uhaha, oja-oja uhaha, 
Ja, ”Kassedamen” er nu klar  
med facts om fede renter.  
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Herskind Folkekøkken 

Medlemstal: Voksne:87. Børn: 8-12 år:5. Børn under 8 år:5.  Ialt: 97 

For at se medlemslisten klik på: Folkekøkken - Medlemsliste Marts 2014. 

 

Madhold 2014-15 
OBS!!!Fredag 4. april 2014 Spisning i hallen på Herskindskolen kl.18  

Hertha deltager ikke. Prisen denne aften er: Voksne 50 kr. Børn 2-12 år 25 kr. 

MF Mogens Grejsen 8695 4345 grejsen@gefiber.dk, Karen Pedersen, Nina 
Andersen, Henrik Andersen, Berit Pallesen,Hans Christian Sørensen, Anne 

Margrethe Kristensen, Kaj Kristensen,Litta Hansen, Knud Hansen. 
 

Mandag 5.maj. MF Anne Marie Elbech 8695 4487. anne.marie.elbech@skolekom.dk 
Nels Jørgen Nielsen, Jan Harry Jensen, Birte Balle. Børn/unge: Maja, Amalie 

Hertha: Lars, Oliver, Per Clauson-Kaas.. 
 

OBS!!!Torsdag 5.juni. Spisning på legepladsen Husk tallerken, kop & bestik 
MF Margit Thygesen 8695 4543  janbrender@hotmail.com, Freddi Weiling, Rolf Sandmark, 

Helle Pernille Hansen. Børn/unge: Signe. Hertha: Nikolaj, Heino, Per Clauson-Kaas. 
 

Fredag 5.sept. MF Bente Fredsted 8695 4309 fredsted@fiberhjem.dk. Hertha deltager 

ikke. Jesper Svanhede, Inge Lorenzen, Ove Nielsen. Børn/unge: Andreas, Thomas, Mathilde 
 

Søndag 5.okt. MF Hanne Palm 4583 1151 palmhanne@hotmail.com. Hertha deltager ikke. 

Dorte Fisker, Steen Teglbjærg, Dorte Holsting, Jørgen Gårskjær, Børn/unge: Morten, Nicolaj 
 

Onsdag 5.nov. MF Lillian Andreasen 8695 4368  svendoglillian@yahoo.dk. Kirsten L. Sørensen, 

Preben Hansen, Allan Clemmensen, Sara Jensen, Hertha: Camilla, Bente, Per Clauson-Kaas. 
 

Fredag 5.dec. MF Henning Nielsen 8695 4491 familienkrogh@gefiber.dk. Hertha måske 

kun 10 prs. Thomas Frøkjær, Lis Weiling, Joanne Ryall Jensen, Eva Bach, 

Børn/unge: Frida, Tobia, Hertha: Josef, Morten K., Per Clauson-Kaas 
 

Mandag 5.jan.2014. MF Bo Sjøgaard 8695 4468 bo@sjoegaard.com. Hertha deltager 

ikke Gitte Bech Hansen, Ivy Stein, Jan Brender, Børn/unge: Mads, Julie 
 

Torsdag 5.febr.2014. MF Søren Stein 4020 5158  sst@5stein.dk, Marianne Krogh, Svend 

Andreasen, Rikke Teglbjærg, Hertha: Ole, Stine, Per Clauson-Kaas. 
 

Torsdag 5.marts 2014. MF Gerly Johannesen 8695 4428 gerly@hera.dk. Niels Anton 

Sørensen, Iben Samsing, Pia Vaarmark, Pelle Pal, Børn/unge: Nina, Alberte, Hertha: 

Josef, Lars Munksgaard, Per Clauson-Kaas. 
 

Ændringer på madholdene skal gives til Joanne Ryall Jensen T.2031 0986 

eller mail jo-jan@mail.dk. Spisning er kl.18
30

 – dog ikke d.4.april. 

Nina Andersen 

http://www.herskind-skivholme.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2
mailto:grejsen@gefiber.dk
mailto:anne.marie.elbech@skolekom.dk
mailto:janbrender@hotmail.com
mailto:fredsted@fiberhjem.dk
mailto:svendoglillian@yahoo.dk
mailto:familienkrogh@gefiber.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:gerly@hera.dk
mailto:jo-jan@mail.dk
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 

Introduktion.  

  Foråret er kommet med sol og spirende blomster. Dette betyder, at der igen 

er flere arrangementer på programmet i Skivholme Forsamlingshus og liv i 

byen, hvor vi kan mødes på pladsen foran forsamlingshuset til et spil petan-

que, en grillaften eller bare en hyggelig snak, alt imens børnene kan hygge 

sig med en omgang fodbold. 

Afholdte arrangementer siden sidst: 

  Juletræsfesten blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte, men vi håber, at 

det kan blive til noget næste år. 

  Der blev afholdt generalforsamling d.20.februar, hvor der blev serveret 

lasagne til fællesspisning inden generalforsamlingen.  

Søndag d.2.marts var fastelavnssoldaterne traditionstro rundt i byen med sang 

og invitation til fest og tøndeslagning i forsamlingshuset fredag d.7.marts 

Kommende begivenheder: 

  Der afholdes vårfest i forsamlingshuset d.28.marts kl.18
30

. Medbring en 

ret til fælles buffet. Der kan købes drikkevare til en rimelig penge. Der er 

musik, dans og masser af snak. 

  Der afholdes arbejdsdag d.10.april fra kl.16. Mød op med godt humør og 

arbejdstøj. Der skal gøres forårsklar både inde og ude, så vores hus fremstår 

som et rart sted at være specielt for vores gæster, der vælger at afholde deres 

specielle festdage i vores gode hus. 

  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 rimelige penge. 

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 
Rikke Jensen Ladingvej 27            tlf. 2179 2331 
Henning Nielsen   Skyttehusvej 2B      8695 4491/2382 2501  
Gert Nielsen.  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955 
Ole Knudsen  Skyttehusvej 5  tlf. 2927 9391 
Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 
 

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

Rikke Jensen 

http://www.skivholme.net/
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Arrangements-kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 

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

Ring til: Hans Gravsholt tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  

eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250  

eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.   

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.14.juni 2014 

Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.4.juni 2014 

Marts 2014 

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 12 11 Seniorklub. Besøg hos Kran Elektro Herskind F-hus 37 
to 13  

19 
Generalforsamling. Brugsforening 
Bent Nielsen om Johs.V. Jensen 

Flyttet til 30.april 
Galten Bibliotek 

18 
10 

fr 14 10 
19

30
 

Hjælp til digital post og NemID 
Humor og lyst v.Carl Erik Lundgaard 

Galten Bibliotek 
Caféen i Hertha 

10 
46 

lø 15     
sø 16 14 Afslutn. for minikonfirmander Skivholme Kirke 41 

ma 17     
ti 18 17

30
 

19 
19 

Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) 
Kirkehøjskole.Niels Chr.Hvidt 
Bungy-Jump v.Birte Juul Sandberg 

Trekanten 
Galten K+Sognegård 

Salen i Hertha 

43 
41 
46 

on 19 19 Stillegudstjeneste Skovby Kirke 41 
to 20 14

30
 Hyggeeftermiddag. Gudrun Hansen Sognegården 41 

fr 21     

lø 22 11 Rejsecafé. Knud Gravgaard om Sri Lanka Galten Bibliotek 10 
sø 23 14 Foredrag om Kaj Munk. Knud Tarpgaard Sognegården 41 

ma 24     
ti 25 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 26 19
30 

11 
Info-møde i Herskind Boldklub 
Seniorklub 

Klubhuset 
Herskind F-hus 

29 
37 

to 27     
fr 28 18

30 

 
Vårfest 
Vinsmagning 

Skivholme F-hus 
Brugsen 

24 
19 

lø 29 10 Legepladsdag. Fuglevænget Legepladsen 20 
sø 30 14 HB gymnastikdag Herskindhallen 32 

ma 31     

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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April 2014 

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

ti 1 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 2  Fernisering. Fotoudstilling Caféen Hertha 46 

to 3 19
30

 Foredrag af Lotte Juul Hansen Salen i Hertha 46 

fr 4  Landsbydag og fællesspisning Herskindhallen 5+23 

lø 5     

sø 6     

ma 7     

ti 8 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 9 11 Seniorklub Herskind F-hus 37 

to 10 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 24 

fr 11     

lø 12     

sø 13  Palmesøndag   

ma 14     

ti 15 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 16     

to 17  Skærtorsdag   

fr 18  Langfredag   

lø 19     

sø 20  Påskedag   

ma 21     

ti 22 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 23 9
30

 Seniorklub. Tur til Idrætshøjskolen Herskind F-hus 37 

to 24 19 Foredrag v. Ove Frankel  Salen i Hertha 47 

fr 25     

lø 26  

9 

IFORM løb 

Arbejdsdag på Trekanten 

Aarhus 

Spejderhytten 

 

44 

sø 27     

ma 28     

ti 29 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 30 19 Generalforsamling. Brugsen Herskind F-hus 19 
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Maj 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

to 1     

fr 2     

lø 3 13 

11 

Løvspringstur. Naturfredningsforen. 

Lørdagscafé og åbne værksteder 

P-plads Stenhusvej 

Hertha 
14 

45 

sø 4 10
30

 Konfirmation Sjelle Kirke 42 

ma 5 18
30

 Fællesspisning Herskind F-hus 23 

ti 6 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 

on 7 13 TV2. Mit kæreste eje(og seniorklub) Herskind F-hus 37 

to 8     

fr 9     

lø 10     

sø 11  9
30 

11 

1. Konfirmation 

2. Konfirmation 

Skivholme Kirke 

Skivholme Kirke 
42 

42 

ma 12     
ti 13 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 14     
to 15     
fr 16     

lø 17     
sø 18     

ma 19     
ti 20 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 21 20
30

 Fugletur. Sporet v.Herskind Herthas P-plads 14 

to 22  Forårsfest (”dividendefest”) Brugsen 19 
fr 23     

lø 24     
sø 25     

ma 26     
ti 27 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 28     
to 29     
fr 30     

lø 31     
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Juni 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 4 

12
15

 
Fugletur. Sporet v.Herskind 
Kirketur til Viborg 

Herthas P-plads 
Skivholme Kirke 

14 
41 

ma 2     
ti 3 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 4 19 
20

30
 

Redaktionsmøde 
Nattergaletur til Tåstrup Sø 

Herskindskolen 
P-plads.Stjærskole 

3 
14 

to 5 18
30

 Fællesspisning på legepladsen v. Fuglevænget 23 
fr 6     

lø 7     
sø 8     

ma 9 14 Fælles friluftsgudstjeneste m.kirkekor Skovby 41 
ti 10 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 11 11 Seniorklub Herskind F-hus 37 
to 12     

fr 13 13 Åbent hus v.Fjeldsted anlægsgartneri Skivholmevej 58 13 

lø 14  Tur til Fiil Sø m. Naturfredningsf.  14 

sø 15 13 Sporenes Dag. Sporet v. Herskind Herthas P-plads 14 

ma 16     
ti 17 17

30
 Ulvemøde (og tropmøde kl.19

30
) Trekanten 43 

on 18     
to 19     
fr 20     

lø 21  Fodboldweekend Herskindhallen 34 
sø 22  Fodboldweekend Herskindhallen 34 

ma 23  Borgerf. Skt.Hans fest v. Fuglevænget 
 Skt.Hansfest i Skivholme 

Legepladsen 
Skivholme F-hus 

20 
24 

ti 24 17
30

 Ulvemøde (og tropmøde kl.19
30

) Trekanten 43 
on 25     
to 26     
fr 27     

lø 28     
sø 29     

ma 30     
31.juli. Liverpool fodboldskole kommer til Herskind   s. 30 
6.sept. Høstmarked og lørdagscafé i Hertha   s. 46 
5.sept., 5.okt., 5.nov. og 5.dec. Fællesspisning i Herskind F-hus   s. 23   
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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: Birgitte Nielsen   Udsigten 2, Sjelle 2235 2008 
Udv.medlem: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 

Afdelingsformænd 
Badminton: Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 

Fodbold:  
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen  Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 

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 
  Så er året 2014 godt i gang. Vinterholdene har taget hul på sidste del af denne sæson. 

Gymnastisk holder i år opvisning lørdag d. 30.3.  

  Udendørssæsonen er så småt i gang. Senior er startet op. HB-runners har støvet løbesko-

ene af og så småt begyndt at teste vejene rundt om i omegnene.  Old boys spillerne er igen 

begyndt at teste grusbanen om mandagen, men hallen trækker nu flest til om onsdagen.  

  I HB har vi afholdt generalforsamling. En generalforsamling, som var et farvel til Helle 

efter mange års tro tjeneste. Helle har heldigvis valgt at fortsætte som suppleant. Michael 

Buch sagde også farvel. Stor tak til begge for en masse gode timer og stort engagement. 

Sommerfestudvalget er godt i gang med planlægningen af årets sommerfest som vanen tro 

afholdes i weekenden uge 33. Vi har valgt at skære søndag væk og lægge børnedyrskuet 

lørdag i stedet for. Lørdagsunderholdningen vil være en: 

Sommerfest REVY/CABARET 
  Så har du en tryllekunstner – en klaver bokser - en tekstforfatter – en sanger – en skue-

spiller – eller noget helt andet i maven. Og kunne du tænke dig at være med til at lave un-

derholdning til sommerfesten. Der afholdes info møde i Klubhuset onsdag d.26.3 kl.19
30

 

Kim Jakobsen, Formand 

 

Kom og fortæl hvad netop du er god til og hvad du godt kunne tænke dig at prøve kræfter 

med. Har du ikke mulighed for at komme netop denne aften og alligevel gerne vil være med 

så ring eller send en sms til Merete på 2073 4909 

Vel mødt. - Merete  
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Det er lykkedes os at få Liverpool fodboldskole til Herskind d. 31.7-2/8. Liverpool kommer 
med de bedste trænere fra deres academy og de træner de unge fra 8-14 år i de 3 dage.  
  Det er ikke kun unge fra Herskind, som kan melde sig til fodboldskolen. Tilmeldingen er 
åben for alle, der har lyst. Vi har dog en aftale om, at der max kan være 120 på vores baner. 
Alle som deltager får en komplet Liverpool spillerdragt. 
  Vi håber på, at der mange forældre og trænere, som vil give en hånd med. Trænerne vil 
følge folkene fra Liverpool og hjælpe med at oversætte. Samtidig vil de få en masse ny 
inspiration til træning. Se mere på www.liverpoolfodboldskole.dk  

   Kim Jakobsen, Formand 

Referat af generalforsamling i Herskind Boldklub 
Torsdag den 20. februar 2014 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Kim Jakobsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog 

Inge Houg Jakobsen som dirigent. Dette var der tilslutning til. Inge Houg Jakobsen kon-
staterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Ifølge vedtæg-

terne er der 7 punkter på dagsorden. Denne gang var der medtaget et nyt punkt: ”Pkt. 4. 

Fremtid og udvikling”, som ikke er med ifl. vedtægterne. De fremmødte godkendte dags-

ordenen med det nye punkt. Regnskabet blev sendt ud pr. mail, samt hængt op i hallen.  

2. Bestyrelsens beretning 

Kim Jakobsen lagde ud med den generelle del af bestyrelsens beretning. Kim berettede 

ligeledes om arbejdet i fodbold, gymnastik, præmiewhist og badminton afdelingerne i 

2013 med input fra afdelingsformændene. Ulla berettede om 2013 i HB- Runner. Kim 

efterfulgte med en beretning fra FCL. Beretning vedhæftes nærværende referat. 

Formandens beretning: 

  Endnu engang velkommen til HB´s generalforsamling 2014. 2013 har været et spændende 
år på mange måder. I bestyrelsen har vi holdt 9 møder og klaret meget via mail og smsér.  

  På vores møder har vi arbejdet intenst og målrettet, hvilket også har resulteret i, at opga-

verne er blevet løst hurtigt, så vi løbende har kunnet tage nye ting med på dagsordenen. Så 

en stor tak fra mig til alle i bestyrelsen for det store engagement. 

  I bestyrelsen satte vi både korte og langsigtede mål – og det er en glæde at se tilbage på et 

år, hvor vi er lykkedes med stort set dem alle og endnu flere, som løbende er kommet til. 

Der er indhentet børneattester hos alle, som har med børneholdene at gøre, og bestyrelsen.  

  I 2013 har vi synliggjort os bl.a. ved flittigt at skrive indlæg i Herskindsigt. Vi har brugt 

muligheden for at reklamere på storskærmen i Brugsen og haft artikler i Folkebladet. 

  Medlemstallet i er faldet fra 211 i 2012 til 181 i 2013 – et fald som skyldes bl.a. 

 Badminton har færre hold, samt at vi ikke har så mange registrerede voksenspillere – 
Fra 62 spillere til 39 spillere – et fald på næsten 38 % 

 Runners har haft et fald fra 13 medlemmer til 8 medlemmer 

 Gymnastik og præmiewhist har samlet haft et lille fald, mens fodbold har haft en lille 

fremgang. 

http://www.liverpoolfodboldskole.dk/
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  Der har været en arbejdsdag, hvor vi bl.a. fik lagt fliser på den gamle petanquebane og 

ryddet op i skabe i klublokalet.  

  I løbet af året har der været møder med skolen med henblik på bl.a. en strategi for en hel 

hal og nyt redskabsrum. Skolen og HB har finansieret det nye redskabsrum med 2/3 til 

skolen og 1/3 til HB. Alt er klar til opsætningen, det er kun godkendelsen fra kommunen, 

vi mangler. Den skulle snart være i hus, så vi kan få etableret skuret inden sommer.  

  Hjemmesiden med tilmelding til de forskellige hold er kommet fint i gang i 2013. Det har 

dog krævet lidt tilvænning og tilrettelser undervejs.  

  I uge 42 var der arrangeret medlems- og sponsorforedrag med tidligere landsholdsspiller 
og nuværende AGF-spiller Søren Larsen. Den 1.december afholdt vi et arrangement for 

vores sponsorer. Et arrangement, hvor sponsorerne selv skulle lave en 3 retters menu, godt 

guidet af chefkokken for juniorlandsholdet. Arrangementet blev en stor succes, og vi har 

fået mange positive tilbagemeldinger.   

  Kantinedriften har igen i år været styret med hård men blid hånd af Inge Jakobsen, Orla 

Rasmussen, Bent Reiche og Orla Ettrup. Uden dem havde flere af medlemmerne været 

dehydreret – så her skal der også lyde en tak. 

 Årets sommerfest i weekenden i uge 33 var velbesøgt, og endnu engang var vejrguderne 

med os. Der var fuld gang i arrangementerne, og der var mange nye tiltag bl.a. bartendere 

udefra, større telt og happy hour. Så alt i alt en god sommerfest. Overskuddet blev desværre 

ikke så stort som tidligere år kun omkring 800 kr. men det skyldes øgede udgifter til tiltag 
og et svigt af spisende gæster. 

  I årets løb har vi fået sat ekstra skabe op både i hallen og klublokalet. Det var begyndt at 

knibe med pladsen i klublokalet, så her har vi fået sat ekstra skabe op. I hallen har vi skabe 

til bl.a. ketcher, veste, bolde o.s.v.     

  Uden engagementet fra afdelingsformændene Inge Jakobsen, Søren Nedergård og Orla 

Rasmussen og masser af øvrige frivillige havde året budt på meget mere arbejde for os i 

bestyrelsen – hvilket også udløser en tak for hjælpen i 2013. 

  Til sidst en stor tak til alle vores sponsorer - både gamle og de nye, som er kommet til i 

løbet af 2013. 

Årsberetning badminton 2013. 

  2013 har været et spændende år i badminton. Vi havde en stille opstart i forhold til med-

lemmer på ungdomssiden. Der kom dog hurtigt gang i tilmeldingerne, så vi måtte oprette et 
ekstra hold. Torben har igen i år gjort et kæmpearbejde på ungdomssiden. 

  Torben har fået 2 ungdoms trænere til at hjælpe og det har været en stor hjælp. Vi håber, 

at vi igennem trænerkurser kan fastholde ungdomstrænere i klubben. 

Vi har dog haft en del problemer med træner til vores ungdomshold. Her har Brian Kramer  

og jeg delt træningen for at kunne fastholde vores spillere i klubben. Brian vil gerne forsat 

hjælpe; men vi mangler stadig en hjælpende hånd. 

  Vi har igen i år deltaget i kommunemesterskaber og stillede med 10-12 spillere.  

  Vores turneringshold har haft mange gode kampe og holder fast i hyggen omkring det 

sjove i badmintonspillet. Det har været en stor opgave at holde styr på kampene, men dette 

har Lars Gravsholt igen i år styret og informeret alle spillere om. 
  Baneudlejningen er igen i år gået godt. Vi stort set udlejet alle ledige baner. Der skal igen i 
år lyde en stor tak til alle trænere og spillere for altid hyggelig stemning i vores lille hal. 

De bedste badmintonhilsner. Søren Nedergaard. 
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Gymnastikafdelingens beretning 2013/2014 

I gymnastikafdelingen har vi også i denne sæson kunnet tilbyde følgende aktiviteter: 

 Forældre/barn 

 Børn 4-7 år 

 Spring fra 1.klasse 

 Voksen M/K 

 Zumba for voksne   

  Heldigvis er der super tilslutning til både Forældre/barn holdet og til børneholdet.  

Forældre/barn holdet med Maja i spidsen tæller 18 børn, så der er godt fyldt op på gulvet, 

når de i alt ca. 40 deltagere udfolder sig onsdag eftermiddag. 
  På børneholdet er der i år 23 livlige drenge og piger, så det er godt, Kirstine kunne få 

hjælp af Cecilie og Anne. Desværre må Kirstine sige fra her de sidste gange i denne sæson 

på grund af nye arbejdstider. Så har to aktive forældre - Ulla og Helle – lovet at køre 

sæsonen ud sammen med Cecilie og Anne. Tak for det. 

  Springgymnastikken har Mickey og Anni stadig et godt tag i, og i år har de fået god hjælp 

af Jesper. Det er meget vigtigt, at vi kan holde fast i de børn, der har lyst til at springe, og at 

vi kan tilbyde dem god instruktion og passende forhold. 

  Vi har også en stabil kerne i de voksnes afdeling, 16 M/K på holdet tirsdag aften til en 

gang koncentreret motion, hvor vi skal nå det samme på én time, som vi før havde halvan-

den time til. Specielt kan det mærkes, at vi altid kommer 5 min. for sent i gang, da der er 

børnefodbold til kl. 19. Så tager vi af og til 5 min. i den anden ende, hvor seniorfodbold har 
stor forståelse for os, og de kan begynde at tage bander ned, mens vi strækker ud.  

  I Zumba er klippekortene i år erstattet af pr. gang betaling eller halvårskontingent efter 

eget valg.  På den måde håber vi, at økonomien for holdet hænger bedre sammen, da time-

lønnen for instruktøren ligger fast.  Der kommer et sted mellem 10 og 16 hver gang. 

  Vi kan heldigvis se, udviklingen i byen med flere nye huse og handler med de gamle 

bringer en del unge børnefamilier til, som også vil bruge Herskind Boldklub.   

  Det er stadig vigtigt, vi bruger alle tilgængelige medier til at gøre opmærksom på os selv 

og de muligheder, vi stiller til rådighed. Det hjælper Conventus os fint med godt styret af 

Ulla, som er meget flittig med SMS og mails. 

  Igen i år har vi besluttet, at vi som afslutning på sæsonen skal have en HB gymnastikdag, 

hvor hvert hold viser, hvad de har tumlet med i løbet af sæsonen. Den er planlagt til søndag 

d.30.marts fra kl.14- ca.16.  Vi håber, det går, som det plejer, så hele hallen bliver fyldt op 
med glade gymnaster, forældre, bedsteforældre og familie, som vil være med til at gøre 

dagen til en festlig afslutning på en aktiv sæson.                17.2.2014/Inge 

Præmiewhist 

Årsberetningen kan gøres kort. Spillerne satte trumf på og har trofast mødt op hver torsdag 

aften og spillet på livet løs i klublokalerne.  

Fodbold: 

  Da vi i 2013 igen har stået uden fodboldformand, har opgaverne været delt ud til trænere 

og holdansvarlige for senior og old boys. De har alle ydet en god indsats og fået det til at 

fungere upåklageligt. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke dem deres arbejde. 
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”Årsberetning for Herskind senior fodbold anno 2013” 

  Efter to år i spidsen for Herskind Dreamteam trådte trænerteamet Søren Simonsen og 

Christian Smed tilbage efter at have ført de grønne helte til en flot 4. plads i serie 4. Ny 

coach fra feb.2013 er Jakob ”Bill” Jakobsen med undertegnede som assistent. Både forårs- 

og efterårssæsonen i serie 4 gav en 5.plads. Nr. 6-8 i begge sæsoner rykkede ned i serie 5. 

  I foråret sikrede vi overlevelse i sidste runde, hvor vi spillede 2-2 hjemme mod det suve-

ræne tophold og oprykkere til serie 3, B74 Silkeborg. Til sommerfesten i aug. vandt vi 2-0 

over Gl. Rye. I foråret delte Morten Målsky og Christoffer Schjølin topscorerværdigheden 

med hver 7 mål. Søren Bønne blev i efteråret både topscorer og assistentkonge med 7 mål 
og 8 oplæg i 14 kampe. 

   2014: Bill og jeg tager endnu en tørn som trænerteam. 8.febr. havde vi sæsonopstart 

efterfulgt af den traditionelle suppe i klubhuset. Nå ja, så så vi Liverpool kampsmadre 

Arsenal med 4-0 på 20 min. – og så tog Brian Christensen hjem! Vi var 17 spillere til den 

første tirsdagstræning, hvilket må siges at være absolut godkendt. Vi træner tirsdage fra kl. 

19 til 21 på grusbanen, og nye ansigter er altid velkomne. Vi håber på god opbakning på 

lægterne fra lokalbefolkningen til forårets kampe og husk, at man kan holde øje med stil-

lingen i vores pulje på dbujylland.dk. VIGTIGT: vi søger en holdleder til at varetage prak-

tiske opgaver som fx at fylde vanddunke, pumpe bolde, tage sig af hjørneflag etc. ifm. både 

ude- og hjemmekampe. Har det interesse så kontakt coach Bill på tlf.2231 0191. 

På vegne af Herskind serie 4, Mads ”Madkas”. 
Old boys 

  Igen i år har Klaus Jensen og Geert Jonassen stået for at holde snor i de gamle i old boys 

afdelingen og ikke mindst for at kalde ind til træning. Klaus Jensen har igennem de sidste 

par sæsoner stået i spidsen for Old Boys turneringsholdet. Året 2013 var heller ikke nogen 

undtagelse, dog måtte Morten Skou træde til henover efteråret. Klaus har valgt at stoppe 

som manden, der sætter holdet i 2014. Vi takker Klaus for indsatsen. 

  Året 2013 var også året, hvor vi blev delt lidt op rent træningsmæssigt. Der startede et 

torsdagshold op, bestående af ældre spillere som ikke kan ”klare” træningsmængden og 

kampe. Vi mødes heldigvis stadig til de obligatoriske Old boys fester og indendørstræning. 

HB Runners 

  På trods af det markante fald fra 13 til 8 medlemmer i 2013 har humøret været højt hos 

den lille faste skare. Udover løbeturene rundt i lokalområdet havde vi også løbere af sted til 
Frijsenborg løbet i juni samt til Hjerteløbet i oktober. Endelig må vi ikke glemme de tro-

faste HB runners, som dukker op, når der virkelig skal bruges kræfter – nemlig den årlige 

gevinstindsamling til årets tombola til sommerfesten. Og vi er alle klar i 2014 igen. 

FLC 
  FC Langelinie har ca.130 aktive medlemmer fra Poder på 5-6 år, til U15Drenge og piger. 
Vi nyder stadig godt af talentsamarbejde med AGF. Vi har mange spillere udtaget til talent-
træning i foråret. Talentsamarbejdet giver os god mulighed for at afprøve vores dygtige 
spillere sammen med andre dygtige spillere i andre klubber, samtidig med at vi fastholder 
dem længst muligt i vores egen klub, idet de udfordres på et andet niveau end i klubben. 
  Vi kan i år skyde brystet frem og være stolte. Vores klub har for første gang hold i mester-
rækken også endda 2 hold , vores U15 Drenge og vores U14 Drenge – sidstnævnte årgang, 
er fra efteråret 2013 gået i samarbejde med Sorring-Toustrup IF, hvor vi nu har 35 fodbold-
drenge i samme årgang – samarbejdet hedder Team112 – efter buslinien. 
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  Vi holder vores foldboldweekend d.21.-22.juni, hvor vi træner fodbold i 2 dage og over-

natter i hallen. Dette er for alle hold. Igen i år deltager vi i Ramsing Cup forhåbentlig med 

lige så mange spillere og forældre. Sidste år havde vi en superweekend i Spjald med gode 

sportsresultater og god hygge i teltlejren. 

  Det lyder måske lidt selvfedt det hele, men skal vi nævne noget, der ikke fungerer optimalt 

for tiden, må det være vores pigefodbold. Vi havde ind til for få år siden lige så mange pige-

spillere som drengespillere – men i dag har vi kun 2 pigehold. Vi kan se, at det er de yngste 

årgange, der ikke får startet fodbold op. Vi har forsøgt at sende små følere ud på skolerne – 

men ind til videre uden resultat. 
  Selvom vi i FC Langelinie har et rigtig godt stabilt trænerteam, kan vi stadig godt bruge 

flere trænere og hjælpetrænere både til start nu og efter sommerferien. Hvis du har interesse 

for det, kan du klikke ind på FC Langelinie.dk  og sende mail eller ringe til én i Samarbejds-

udvalget, tlf. numre og mail står på hjemmesiden. 

  Indendørsfodboldsæsonen er ved at være forbi. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at vi i 

FC Langelinie naturligvis også gerne næste år vil spille indefodbold både i Herskindhallen 

og i Multisalen på Den Fri Hestehaveskole. Samarbejdsudvalget vil naturligvis gerne del-

tage i møder omkring haltider, banekridtning og andre ting af interesse. 

  Vi vil slutteligt gerne takke for godt samarbejde med HB i det forgangne år, og sige tak til 

Ulla Kasserer for en stor indsats med at overtage kassererposten fra FCL. 

Mvh. SamarbejdsudvalgetLene Brandt, Knud Hagemann, Steen Hansen, Tonni Skov 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

3. Årsregnskab til godkendelse 

Regnskabet blev fremlagt af Ulla Hansen. Se det vedhæftede regnskab. 

Der var følgende kommentar og spørgsmål til regnskabet: 

 Hvordan der forholdet mellem FCL og HB? FCL er et ungdomssamarbejde fra 2005 

mellem SSIF og HB, hvor hver af klubberne gav et indskud på 25.000 kr. Indtil videre 

står pengene fra begge klubber stadig i FCL. FCL kører eget regnskab, som skiftende er 

udarbejdet af HB og SSIF. HB skal de næste år stå for regnskab og kontingentopkræv-

ning. De 25.000 kr. har bestyrelserne valgt at lade stå i FCL. FCL styres af et samar-
bejdsudvalg, men de to klubber er i fællesskab ansvarlig for regnskabet. 

 Kontingent fra både Børne/ungdomsspiller og oldboys er omkring 900 kr. Spørgsmålet 

er, om det er for dyrt for børnene? Kontingentet er på samme niveau som de omkring 

liggende klubber. I FCL får de ligeledes spillertøj med eget navn med i kontingentet. 

   Regnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremtid og udvikling 

 Bestyrelsen vil gerne høre, hvad de fremmødte har af forestillinger om og forslag til 

Herskind Boldklubs fremtid og udviklingsmuligheder. 

Spørgsmål til hvor lange udsigterne er til opførelse af skur og hel hal, da dette jo har ind-

virkning på fremtidens muligheder?  

  Finansieringen er på plads til skur med 1/3 fra skolen, 1/3 fra kommunen og 1/3 fra HB. 
HB har ligeledes modtaget sponsorater. Udlægget fra klubben er derfor begrænset. Før op-

førelsen kan begynde, skal der ligge en byggetilladelse fra kommunen. Ansøgningen blev 

sendt sommeren 2013. Der er givet udsagn fra kommunen om, at de er i gang med behand-

lingen. Det håbes, at tilladelsen gives, således at skuret kan bygges sommeren 2014. 
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   Det vurderes ikke realistisk, at der bliver bevilget penge til en ny hal før tidligst i 2017. 

En fuld udbygning vurderes at koste 5.4 mio. kr.  

   Hvad med en kunststofbane? Dette vil give mere luft i hallen, da der kan trænes fodbold 

ude året rundt. Kan også erhvervs for et mindre beløb (ca.3.5 mio. kr.). 

  Følgende kritiske spørgsmål blev stillet til hel hal projektet: 
 er der overhovedet opbakning/medlemmer nok?  
 Hvad skal man bruge den til?  
 Måske betyder det, at den bliver mere attraktiv for andre klubber. Ønsker vi det? 
 Måske skal HB vokse ud af den eksisterende hal først? 
Argumenter for hel hal: 
 Svært at få haltiderne til at gå op - især ved badminton. Fx skal enkelte hold deles. 
 Små hold betyder mindre indtægt pr. hold, hvilket betyder lavere trænerlønninger. 
 Afholde stævner 
 Nye sportsgrene 
 Flere omklædningsrum 
 Bedre faciliteter 
 Mere attraktivt lokalsamfund  
Udfordringer ved hel hal: 

 Hvis der ønskes en hel hal, skal der være lokal opbakning og især fra forældre. Da det 

langt hen ad vejen dem, som skal drive det i forhold til trænerydelser o.l. 

 Tordenskjoldssoldater som trænere og hjælpere. Hvordan får man folk aktiveret? 

Forslag om, at der nedsættes en gruppe, der undersøger mulighederne og potentialet for en 

hel hal.  Er projektet realistisk og er der opbakning? Hvad er medlemspotentialet?  

Forslag til nye tiltag: 

 Differentieret kontingent (de forældre som hjælper til få afslag i kontingent). Skulle 

medføre flere aktive forældre. 

 ”Det gode forbillede”. En ung, som hjælper til i klubben. Evt. kan der etableres et 

samarbejde med en idrætslærer, evt. en bestemt årgang. 

 Den nye skolereform lægger op til samarbejde mellem idrætsklubber og skoler. 

 Inviterer en klasse med op i hallen på en skoledag til en bestemt idrætsgren eller evt. 

flere forskellige. 

 Samarbejde med en uddannelse institution, idrætsuddannelse, bevægelsesterapi o.lign. 

 Aktiviteter for de unge? Evt. fri leg i hallen, visning af fodbold i klubhuset.  

5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

I år var Helle Hansen, Casper Søgaard, Peter Libergren og Michael Buch på valg. Peter 

og Casper ønskede genvalg. Helle og Michael ønskede ikke genvalg. Birgitte Nielsen vil 

gerne tiltræde i bestyrelsen. Suppleanter blev Helle Hansen og Lotte Fredslund. 
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Tonny Hansen blev genvalgt som revisor og 
Freddy Weiling blev genvalgt som revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. Inge vil gerne fortsætte som kantineansvarlig. Bent og Orla fortsætter også. 

Bemærkning til udgifterne i kantinen. Indkøb af ny Dankortmaskine så der nu også kan 
betales med Masterkort. Det bevirkede et øget brug.  

HB har i det forgangne år talt med SSIF omkring et øget samarbejde. Dette bl.a. for at stå 
stærkere sammen, frigive hænder til andet arbejde, bedre udnyttelse af hallerne. 

Hermed erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
På bestyrelsens vegne Kim 
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Udlejning v/ Anna Marg.Kristensen Tlf. 5358 1303, Herskind 

Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 
Siden sidst: Kontingentopkrævning kom ud til alle husstande i medio jan.2014. 
Opkrævningen var udsendt i samarbejde med Herskind Borgerforening, hvor der 
var mulighed for at opnå rabat, hvis man ønsker medlemskab af begge foreninger, 
men der kan fortsat betales til KUN den ene forening.  
HVIS du endnu ikke har betalt, venter Bent Nielsen på, at du kommer på besøg. 
Det kan sagtens nås endnu. Årligt kontingent/husstand 175 kr. Pensionister 100 kr. 
Er der fordele ved at være medlem af forsamlingshuset?  
Her kan du veje fordele og ulemper ved medlemsskab / Ikke medlemskab. 
Ved medlemskab opnår du flg. fordele. 
- Hvis du skal leje forsamlingshuset eller inventar / billigere leje 
- Medbestemmelse/ejerskab, da medlemmerne ejer forsamlingshuset. 

Foredrag d.16.jan. KUF-mutter Ruth B. Christensen, gæstede forsamlingshuset. 
   Ruth er kendt fra medierne, som soldaternes madmor/Ruth i krig. Ruth har været 
med soldaterne i Libanon, Afghanistan og Irak. Et meget spændende foredrag, som 
desværre faldt sammen med VM i herrehåndbold. En lille flok, havde en fantastisk 
aften samme med Ruth. Synd for jer, der gik glip af denne medrivende, men også 
spændende og morsomme aften.   
Generalforsamling 27.2. Se beretn. Bestyrelsen sagde farvel til Merete Taastrup 

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

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

mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Seniorklubben mødes onsdag i ulige uger kl. 11-14 i forsamlingshuset. Virksom-

hedsbesøg sidste onsdag i måneden i ulige uger. Det aftales fra gang til gang, hvor 
besøget går hen samt mødetidspunkt, når vi skal på tur. Alle er velkomne. Pris for 

mad incl. øl/vand samt husleje 50 kr. Vi hjælper hinanden med at lave frokost samt 

rydde op. Der er også plads til dig, da vi er seniorer uden alder.   Ingen tilmelding, 

mød blot op. Vi er en fast ”stab” på 12-15 pr. gang. 
Har du spørgsmål kontakt da Anna Marg. på tlf. 5358 1303. 

TV 2 Østjylland i forsamlingshuset 
Med studievært Anna Louise Tranæs Didriksen og vurderingsekspert 

fra Bruun-Rasmussen Auktioner Peter Tholstrup. 

Støv arvesølvet af og få det gratis vurderet i Herskind forsamlingshus 

MIT KÆRESTE EJE 
i Herskind Forsamlingshus, onsdag d.7.maj, kl. 13–18 

  TV 2 Østjylland optager 3 tv udsendelser, MIT KÆRESTE EJE. Har du lyst til 
at ”lege” med og har én eller flere genstande, du gerne vil have vurderet, så send en 

mail til Anna Marg. Kristensen Kajoganna@gmail.com senest 1.maj. Beskriv hvad 

du vil have vurderet, samt dit navn og tlf. nr. 
Du kan læse mere om Mit kæreste eje på TV2ØJ. Hjemmeside: www.tv2oj.dk 

Gratis adgang. Kaffe/the/drikkevarer og brød kan købes. Vi glæder os til at se dig. 
Anna Margr. 

Referat af generalforsamlingen, torsdag d. 27. febr.2014 
1. Valg af dirigent. Ruth Bluhm enstemmigt valgt. 
2. Bestyrelsens beretning. Formandens beretningen godkendt. Ingen kommentarer. 
3. Regnskab fremlagt og gennemgået af kasserer. Regnskab godkendt 
4. Indkomne forslag. Formanden har modtaget forslag fra kassereren, om at gå 
tilbage til gammel kontingentopkrævning, hvor forsamlingshuset og Borgerfore-
ningens kontingentopkrævning adskilles, bl.a. på grund af dalende medlemskon-
tingent indbetaling, samt ekstra arbejde for begge kasserer. 
  Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for – ingen imod - 2 undlod at stemme  
samt 2 ikke stemmeberettigede (ægtefæller), da hver husstand har en stemme. 
Vedtaget: Forsamlingshuset opkræver selv kontingent fra 1.1.2015 (gammel 
ordning fra tidligere år). 
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. 
pr husstand – 100 kr. pr. husstand for folkepensionister. 
6. Valg af bestyrelse: Bente og Merete modtager ikke genvalg, Anna Marg. er vil-
lig til at fortsætte i bestyrelsen. Valgt til bestyrelsen blev: Anna Marg. og Minna 
Gaarskjær. Bestyrelsen tæller nu 6 medlemmer, hvilket i.h.t. vedtægterne er OK, da 
der kan være op til 7 i bestyrelsen. Anna Marg. Kristensen  og Minna Gaarskjær er 
begge valgt for en 2 årig periode. 
Valg af suppleanter: Sussi Bager og Tonny Hansen genvalgt 
Valg af revisorer: Peder Christensen og Hans Gravsholt genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant: Anne Kaae genvalgt. 

mailto:Kajoganna@gmail.com
http://www.tv2oj.dk/
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7. Eventuelt.  Tak til bestyrelsen for et godt bestyrelses år. Specielt tak til Bente og 
Merete for deres indsats i bestyrelsen, vi vil savne jer begge. Velkommen til 
Minna. Vi glæder os til et godt og givtigt bestyrelsessamarbejde. 
Jeg vil sige jer alle i bestyrelsen tak for et godt samarbejde, og sikke dog en over-
raskelse, I gav mig. For en gangs skyld tog I pusten fra mig ved at udnævne mig til 
æresmedlem her ved mit 25 års bestyrelses- og formandsjubilæum. Tak til jer alle. 
Sikken en ære, det vil jeg ikke glemme jer for. 

Anna Marg. Kristensen 

 

Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed kalenderåret 2013, 

aflagt på den årlige generalforsamling d.27.febr.2014. 
  2013 har været året, hvor vi har fået ny lejer i forsamlingshuset. Tidligere 
lejer fraflyttede lejligheden 1.4.2013. Bestyrelsen havde i forbindelse med 
udlejning til anden lejer besluttet at give lejligheden et løft med en ny lofts-
trappe samt malet overalt. I forbindelse med nedtagning af trappen, som var 
lukket inde, blev det mere omfattende, end vi havde regnet med, idet et nyt 
loft i gangen på loftet var påkrævet. Samtidig væltede vi en gammel skor-
sten, som ikke har været brugt i mange år, men tog megen plads op på loftet. 
Arbejdet trak ud, idet det især var frivillig arbejdskraft, som blev brugt. 
  Den nye lejer flyttede ind 1.6.2013. Lejekontrakten er udformes således, at 
der efter et år kan genforhandles med lejeren. Udover denne totale istandsæt-
telse af lejligheden, har bestyrelsen været mådeholdende med at bruge penge 
til større investeringer, hvilket også vil fremgå af regnskabet. 
  Forsamlingshuset har digital postkasse i lighed med øvrige virksomheder. 
Det skulle være på plads senest 1.11.2013. På Sponsortavlen er der omkring 
18 sponsorer. Nogle er nye, andre har været med fra sponsortavlens start. 
  Bestyrelsen er meget glad for de bidrag, der kommer ind via sponsorerne. 
Ved leje får de goodvill i form af leje til medlemspris. 
  Formanden er blevet kontaktet af en repræsentant fra Klimodan omkring 
varmestyring. Det blev dog kun til en gennemgang af oliefyret, hvor det ene-
ste, han bemærkede, var, at det startede for ofte. Efterfølgende har vi haft be-
søg af oliefyr-servicemontør, der skiftede en lille dims. Alt fundet OK. 
  Anna Marg. har også i 2013 søgt adskillige fonde, for at søge om midler til 
inventar o. lign. Tuborgfondet er søgt om penge til nye køleskabe, mørklæg-
ningsgardiner og diskolys. Afslag. Jysk søgt om stolehynder, mørklægnings-
gardiner samt hyndebokse. Afslag. Har også søgt Skanderborg Kommune om 
rentefri lån til nedbringelse af banklånet. Afslag. Hobro sparekasse søgt om 
penge til havedør fra skænkestuen. Bevilliget 10.000 kr. Skal bruges i.f.m. 
etablering af gårdhave. Landdistriktspuljen er søgt om penge til gårdhave-
projekt. Vi har fået en underskudsgaranti på 30.000 kr. 
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  Lokalenergis konkurrence har vi også deltaget i, i kamp om 10.000 kr. til 

nyt køleskab, uden held. 

  Bestyrelsen har i det forløbne år haft 6 bestyrelsesmøder, hovedrengøring 

samt generalforsamling. Formanden har deltaget i møder i forsamlingshus-

foreningen, som er en sammenslutning af forsamlingshuse i Danmark.  

 

Arrangementer i det forløbne år: 

  Aktivitetsgruppen, bestående af Merete, Bettinna og Rikke, har endnu en 

gang formået at lave aktiviteter forår samt efterår. Desværre var der i efter-

året vigende interesse/deltagelse til fredagscafe samt bagagerumsmarked. 

Juletræsfesten valgte de at aflyse p.g.a. manglende opbakning, og derfor er 

fredags cafeer sat på standby. Quindeaften var næsten ved at sprænge ram-

merne, idet rigtig mange valgte at deltage. Her må vi konstatere, der skal 

lukkes lidt færre ind, således der er albuerum til alle. 

  Håndværkerne blev bespist med flæskesteg og citronfromage, som tak for 

hjælpen i forbindelse med renovering af lejligheden. 

 

Reparation og vedligeholdelse: 

  Gulvet i den store sal har fået endnu en gang lak, dette er nødvendigt at 

gøre hvert år p.g.a. megen slid på gulvet. Dametoilettet har fået en ansigts-

løftning, idet det ”gamle” vaskeskab fra lejligheden er skiftet til et mindre, 

da der skulle skabes plads til en vaskemaskine i lejligheden. 
 

Nyanskaffelser: 

Der er etableret internetadgang i forsamlingshuset. Her kan brugere af for-

samlingshuset få udleveret en kode, så de kan logge sig på. 

Dilettantkælderen har fået sol-luft varmepanel, som skal holde kælderen 

mindre fugtig, for ikke at ødelægge rekvisitterne. 
 

Tiltag i 2013: 

  September blev der er etableret en seniorklub, som mødes hver 2.onsdag i 

forsamlingshuset kl.11-14. Der betales 10 kr./deltager/gang for lys og varme 

til forsamlingshuset. Nogle fra bestyrelsen tog initiativ til at puste liv i fore-

dragene igen, hvilket resulterer i 2 foredrag i 2014. 

  Ved generalforsamlingen 2013, blev det besluttet at forsøge at lave fælles 

kontingentopkrævning med Borgerforeningen. Det skulle ske fra 1.jan.2014. 

Kasserer Bent Nielsen samt borgerforeningens kasserer mødtes et par gange 

for at udfærdige et brev, som blev rundsendt til alle husstande i jan.2014. 
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Udlejningssituationen: 

  Udlejningen ligger stabilt år for år. Bestyrelsen arbejder til stadighed med 

nytænkning. Hvilke muligheder kan der være, for at skabe nye aktiviteter/ 

udlejninger. Bestyrelsen er meget lydhør for, hvad byens borgere efterlyser, 

og rigtig gerne må give en hånd med til afvikling af aktiviteter. På general-

forsamlingen i 2013 kom flere forslag om børneaktiviteter, som bestyrelsen 

af forskellige årsager ikke har haft mulighed for at gennemføre. 

 

Konklusion på året er følgende: 

- Stabil udlejning. 

- Bestyrelsen er mådeholdende med at bruge penge til unødige investeringer 

- Renteudgiften er stor, hvilket ”bremser” bestyrelsen i fortsat renovering, 

huset er gammelt, så der er til stadighed ting, som skal laves, hvis huset 

fortsat skal være attraktivt. 

- Forsamlingshusets trofaste gruppe af frivillige er ved at være oppe i årene. 

Yngre kræfter søges derfor til at aflaste dem. 

 

Nye tiltag i 2014 og frem: 

Fælles kontingent udsendt jan.2014, er ikke forløbet helt uden problemer. 

Gårdhaveprojektet er pt. i udbud hos 3 entreprenører. Vi afventer priser. 

Vores bevilling fra Landdistriktspuljen på underskudsgaranti har vi fået lov 

at gemme til 2014. 

Bestyrelsen arbejder på, at salen bliver malet i nye og tidssvarende farver, 

nyt loft og ny loftsbelysning. Køb af endnu et sol-luft panel til dilettant-

kælderen. 

 

Fremtid: 

At de kommunale rentefrie lån er betalt tilbage, hvilket sker om 4 år, så det 

giver luft til nye tiltag. 

Nye energibesparende køleskabe. 

Nye indvendige døre. 

Økonomien bedres for derefter at give plads til nye toiletter (fonde skal søges) 

Varmesikring af forsamlingshuset evt. varmepumpe. 

p.b.v. Anna Marg.Kristensen 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

 

   Så er det blevet fastetid. I gamle dage betød det "Kød 

farvel" indtil påske. Kødet skulle derfor spises op senest 

til fastelavn, og så blev der holdt gilde og karneval, som 

netop betyder "Kød farvel". I fastetiden blev der spist fisk 

- ikke mindst klipfisk, som var meget salt for holdbarhe-

dens skyld. Mad skulle man jo have, for ellers kunne folk 

ikke arbejde! På Lolland ville landarbejderne kun have 

laks to gange om ugen - det var måske for fedt? 

  Som sædvanlig står hele områdets gudstjenesteliste på midtersiderne i det 

nye kirkeblad. Både påske og pinse står jo for døren! Vores tre kirker har 

håbets lysegrønne farve. 

  Siden sidst har der været genåbning af Skjørring Kirke, jul, nytårsfest, 

musik og foredrag. Der er både omtale og billeder på hjemmesiden. Her 

følger kort omtale af forårets begivenheder: 

  Minikonfirmanderne fra 3.klasse har afslutning i kirken søndag den 16. 

marts kl.14. De "rigtige" konfirmationer er i Sjelle d.4.maj og i Skivholme 

d.11.maj. 

  Tirsdag d.18.marts kl.19: Kirkehøjskole i Galten Kirke+Sognegård. 
Foredraget kalder cand.teol. forfatter og lektor Niels Christian Hvidt 

"Kan tro flytte bjerge", når det gælder helbred? 

  Onsdag d.19. marts kl.19: Stillegudstjeneste i Skovby Kirke. 

  Torsdag d.20.marts kl.14
30

: Hyggeeftermiddag i Sognegården. 

Gudrun Hansen fra Sjelle fortsætter med at fortælle fra sin barndom 

under 2. verdenskrig. 

  Søndag d.23.marts kl.14 i Sognegården: Foredrag om Kaj Munk v/ 

Knud Tarpgaard, Vedersø. 

  Søndag d.1.juni: Udflugt til Viborg hele eftermiddagen fra kl.12
15

. 

Ikke til Domkirken, men til den nye "Søndermarkskirken" fra 1981. Læs 

mere i kirkebladet. Tilmelding til Jette Lassen på tlf. 4126 4129 senest 

fredag d.23.maj. 

  Mandag d.9.juni, 2.pinsedag kl.14: Fælles friluftsgudstjeneste i 

Skovby. Kirkekorene medvirker - denne gang under ledelse af vores 

organist, Thomas Christiansen. 
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Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag d.4. maj kl.10
30

: 
Emma K. Villekold Andersen,  Blåvej 40, Sabro 
Victor Lucas Dijkstra Belli, Voldbyvej 82, Sjelle Hede 
Magnus Heiberg T. Bertelsen, Augustavænge 36, Skanderborg 
Phillip Finderup, Bøgevænget 15, Galten 
Sasja Brunnert Holmelund, Ligustervej 9, Galten 
Sara Kristine Jehøj-Krogager, Thorsvej 33, Galten 
Markus Vind Jepsen, Voldbyvej 59, Sjelle 
Anne Sofie Bjerregaard Krogh, Voldbyvej 19, Sjelle 
Mads Kulas, Fortevej 8, Galten 
Laura Burgaard Magnusson, Nørregårdsvej 3, Sjelle 
Maria Dahl Mathiesen, Gl. Viborgvej 142, Sabro 
Marcus Bolt Mikkelsen, Storringvej 14, Harlev 
Mikkel Jung Møller, Rødtjørnvej 25, Sabro 
Andrea Kaule Nielsen, Christinedalsvej 14, Galten 
Regitze Tanderup Sanden, Hedevej 36, Herskind Hede 
Tobias Bjerg Skov, Nordmarksvej 4, Sjelle 
Mia Søgaard Søby, Voldbyvej 14, 6A, Sjelle 
Fie Høier Søegaard Thøgersen, Storringvej 20, Harlev 

 

Følgende skal konfirmeres i SkivholmeKirke søndag d.11.maj kl.9
30

: 
Sofie Aggerholm Andersen, Hedevej 37, Herskind Hede 
Kristoffer Nørgaard Bach, Lyngballevej 2, Herskind Hede 
Jacob Hovgaard Brandt Vibevænget 57, Herskind 
Marlene Damgaard Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 
Amalie Klüver Hyldahl, Terpvej 1, Skivholme 
Klara Bjerregaard Jensen, Hedevej 15, Herskind Hede, 
Nicolai Oliver Hvas Jensen, Udsigten 11, Sjelle 
Jeanette Johansen, Ole Rømers Allé 32, Skovby 
Victor Holm Rasmussen, Bøgeskovvej 5, Herskind 
Marc Bredgaard Sørensen, Langelinie 64, Herskind 
Mathias Kok Sørensen, Voldbyvej 14 A, lejl. 4, Sjelle 
Freja Olivia Winter Vissing, Hedevej 2, Herskind 

 

Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.11.maj kl.11: 
Freja Vigen Christiansen, Farrevej 44, Skjørring 
Andreas Dam Hagemann-Madsen, Ladingvej 17, Skivholme 
Stephanie Riis Hansen, Lærkevænget 9, Herskind 
Jesper Nicolai Justesen, Skjørringvej 118, Skjørring 
Marcus Baltzer Kellermann, Vestre Skolevej 17, Skjørring 
Kristine Buhl Kristiansen, Rønnebærvænget 6, Skovby 
Sofie Friis Kristensen, Østervangen 3, Galten 
Anders Thulstrup Lemming, Vestre Skolevej 19, Skjørring 
Sascha Marie Nielsen, Langelinie 20, Skjørring 
Daniel Tonny Linow Olesen, Lærkevænget 42, Herskind 
Kasper Abildgaard Rasmussen, Præstbrovej 3, Herskind 
Mai Brender Thygesen, Fuglevænget 17, Herskind 

Eva Bach 
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Nyt fra ulvene 
  Her i løbet af foråret arbejder vi med spejderfærdigheder: Knob, kompas, 

bål og løb. Ulvene er vilde med at være ude.  

  Forår er også lodseddeltid, så tag godt imod ulvene, når de kommer rundt 

og sælger lodsedler. En lodseddel koster 20 kr. og heraf går 14 kr. direkte til 

spejderne i Herskind Gruppe. 

  Ulvemøderne foregår om tirsdagen fra kl.17
30

 til 19. 

Med venlige ulvehyl fra Anne-Dorte og Henriette 

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

 
 

Nyt fra bæverdammen 
   Forår i bæverdammen. Så er foråret over os. 

   Vi vil være ude nu. Der er jo masser af muligheder på Trekanten. 

   Vi har lige haft en hel søndag. Vi var en tur i kirke. Bagefter fik vi lavet 

en god suppe på bålet. Senere kom forældre til eftermiddagskaffe og pande-

kager, som de selv skulle lave. 

  Der er distriktsturnering lørdag d.24.maj. 

Bæverhilsner Amalie, Maiken og Karen 

PS: Vi mødes hver torsdag på Trekanten fra kl.16
30

 til kl. 18. 

 

 

Junior- og tropspejderne 
    Så landede vi i den første forårsmåned. Det blev uden de vilde snebold-

kampe, og snelygterne må vi nøjes med at drømme om. En mild vinter med 

bål, og julehygge i plusgrader. De næste måneder byder på forberedelser til 

vores indslag til landsbydagen, udeliv med mere bål, og så skal vi prøve 

kræfter med kulsøpionering. Kulsøpionering er et ældgammelt håndværk, 

hvor man har udviklet metoder til at samle fx møbler uden brug af tov, 

beslag eller søm. Trædelene skal tappes og kiles sammen.  

Husk møde på "Trekanten" tirsdag kl.19
30

-21 

Tjikker Likker Henriette, Nels Jørgen & Joanne 
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Nyt fra Herskind Gruppe 

  Foråret er over os, og vi kan glæde os over den lyse tid. Det er jo rart, at 

kunne komme ud og lave spejderaktiviteter. 

  Spejdergrunden skal også gøres forårsklar, og derfor glæder vi os til at se 

forældre, spejdere, grupperødder mm., der har tid og mulighed for, at kom-

me til arbejdsdag på Trekanten. Hytten skal gøres fin og flot, og på spejder-

grunden skal der ryddes op efter Allan og Bodil. Datoen er lørdag den 26. 

april 2014 kl.9. Vi starter med kaffe og rundstykker. 

  Tak til alle, der fandt frem til Kisser og Krisser i december, og støttede 

spejderne ved at købe deres juletræ der, eller kom forbi og besøgte jule-

markedet i Herskind Forsamlingshus. Spejdernes lodsedler har fået ben af 

gå på, og vi håber, at I, der støttede her, havde lidt held.  

  Indbrud i spejderhytten! Vi har desværre haft ubudne gæster, som ikke 

kunne kende forskel på dit og mit. ”Gæsterne” har taget økser, knive, 

GPS`er, uniformsmærker, trangia og meget mere. Det er så ærgerligt og 

trist, men heldigvis er det første gang, det sker i Trekantens 28 års historie. 

Vi håber, det bliver sidste gang, og glæder os over, at det nu er tid til udeliv. 

Spejderhilsener Nels Jørgen. 

 

 

 

Annonce: 

Campingvogn sælges: Dethleffs New Line 490 TK 
Reg. 1.gang april 2001. Kun én ejer. Pæn og yderst velholdt vogn med me-

get ekstraudstyr. Perfekt til børnefamilien. Lav egen-/totalvægt: 975/1300 kg 

  5 sovepladser, alle over 2 m Af ekstraudstyr kan bl.a. nævnes: 

  2 siddegrupper  Velholdt fortelt m.letvægts stænger 

  Varmt vand   Tæppe til fortelt 

  Toilet   Markise 

  Fast vandtank  Cykelholder 

  Blæservarme i hele vognen Mover 

Derudover: Tagræling, reservehjul, TV antenne, ekstra spots, separat 

gasudtag i fortelt, Tempo 100 godkendt m.m. Vognen har kun været brugt 

ca.2 gange om året og har stået inde hver vinter. Skal ses! 

Henvendelse: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B. Tlf. 3027 7734 
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Hertha Levefællesskab 

 

Fotoudstilling i Cafeen i Hertha. 
Fra 2. april – 2. juni. 

 

Fernisering den 2. april kl. ? 
 (har ikke besluttet mig endnu) 

 

Jeg er optaget af at fotografere forskellige motiver  

 ude og inde 
 

Rita Lambrecht 
 

Arrangementer  
Lørdags Café d.3.maj kl.14-16

30
. Der er samtidig bagagerumsmarked. 

Alle udefra kan deltage. Juni, juli og august er der sommerferie. 

Lørdag den 6.sept. er der Høstmarked og lørdagscafé samtidig. 
Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op.   

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

Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk. 

Fredag d.14.marts: Humor og lyst v/ Carl Erik Lundsgaard Caféen i Hertha 

Tirsdag d.18.marts: Bungy-Jump til Afrika. Birte Juul Sandberg. Salen i Hertha 

Torsdag d.3.april: Foredrag v/ Lotte Juul Laursen  Salen i Hertha 

Torsdag d.24.april: Foredrag v/ Ove Frankel (se s.47)  Salen i Hertha 

Lørdag d.3.maj: Åben dag i Herthas værksteder og lørdagscafé. Se s.45 
  

Annonce: 

Velholdt camping udstyr sælges. 
2 personers telt, mærke ”Nanno Hilleberg” 

(ny pris 4.199 kr.) sælges for 2.000kr. 
 

Selv oppusteligt liggeunderlag, mærke ”Artiach confort-mat” 

(ny pris 1.000 kr.) sælges for 500 kr. 
 

Sovepose, mærke ”Warm Fallite 800 Dun” 

(ny pris 2.799 kr.) sælges for 1.200 kr. 
 

Alle dele købt i 2007 og kun brugt få gange. Henvendelse: 

Jette Boye, Landsbyvænget 34b, 8464 Galten. Tlf.2074 3713 winnieboye@hotmail.com 

http://www.hertha.dk/
mailto:winnieboye@hotmail.com
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På SPORET efter fugle 

  Nu er det snart et år siden, at det nye spor med fugletårn blev indviet af borgme-
steren og Herskind Sporvejsorkester. Det er blevet populært at spadsere ned ad 
Engvej syd for Herskind ud på broen og sætte sig på bænken midt i engen lige op 
ad Lyngbygård Å. Andre, der kommer længere fra, stiller bilen, tager en folder for 
bare at besøge fugletårnet (mere end 250 foldere er taget siden 1.maj 2013).  
  Sporet begynder i Hertha, går ned til mergelgraven, så til fugletårnet og broen ved 
Lyngbygård Å, videre til Kristians Sø og slugten ved Herskind Bæk. Men et andet 
spor går fra Skovby ned i engen ved Østerskov og Præstbro. Alt i alt næsten 10 km, 
fordi det også går op i Skovby villakvarter til den nye skov og til hundeskoven. 
  Nu har vi forladt vinteren, hvor der ikke var så mange fugle. Ja, til tider virkede 
det næsten helt tomt. Men nu kommer foråret, hvor der er allermest at se. Jeg vil 
her prøve at komme med et bud på, hvad man inden for de forskellige fuglegrupper 
kan høre eller se. Det gælder om at bruge hele døgnet, for der er både liv midt om 
natten og tidligt om morgenen. 
  For de store andefugle vil grågåsen være sikker for området. Der står flokke på 
20-40 gæs, og i begyndelsen af maj vil der sikkert være nogle par, der dukker op 
med ællinger. Et par knopsvaner vil også yngle, og midt i april kan man være hel-
dig at se større flokke af sangsvaner, der trækker nordpå. Mange forskellige ænder 
har det gyldent i engområdet, hvor de især holder til i de udgravede søer tæt på å-
løbet. Det er især gråænder, den lille krikand og ind imellem de lidt sjældnere taf-
felænder og pibeænder. Troldanden er her næsten hele sommeren - dog uden at få 
lyst til at yngle. Ser man godt efter mellem siv og græs, kan den grønbenede rørhø-
ne dukke op. Fætteren til blishønen, der jo også bor her. En af karakterfuglene for 
området i april maj måned er gravanden, der med dens lyse krop og det sorte hoved 
med rødt næb gør sig synlig for enhver. Går man forbi Kristians Sø, ligger den 
gråstrubede lappedykker ganske stille i sivkanten og venter på, vi skal gå videre, så 
den kan dykke på jagten efter små fisk. Den lille lappedykker er svær at få øje på, 
men om natten kan man måske høre dens langtrukne gøgelignende kald. Forresten 
skal vi ikke glemme mergelgraven, hvor man i april måned har chancer for at se 
små flokke af stor skallesluger. 
  Der, hvor græsset er spist kort af køerne, holder vadefuglene gerne til. Karakter-
fuglen er vibe, der plejer at yngle med 2-3 par, men i træk-tiden april-maj kan man 
også støde på små flokke af svaleklire, tinksmed, hvidklire og dobbeltbekkasiner. 
Langs å-løbet ser man i juni måned tit mudderklire. Med lidt held vil der komme en 
lille præstekrave, der hvor der er rene mudderbanker, og i skoven på Sporet vil der 
måske flyve en skovsneppe op sådan midt i april.  
  Der er jo ikke nogen storke tilbage i området, selv om de ind i mellem ses. Her 
må vi så nøjes med fiskehejren, der hele året kan ses i engen. Der er en lille koloni 
på 3-4 par i de høje grantræer ved Borum Møllebæk. 
  Rovfuglene er altid fascinerende at se, og ofte bliver jeg spurgt, hvad det er, man 
har set i engen. Hele året er der 3 arter at se: Den store musvåge, som der gerne er 
3-4 stykker af, kan veksle fra helt lys til helt mørk på underside af bug og vinger, 
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tårnfalken, der med sine spidse vinger står stille, musende over markerne, og så den 
hurtige, lavtflyvende jæger – spurvehøgen, der pludselig er der, lige forbi én, og så 
væk igen. I april og maj måned og ind i juni, når de varme luftstrømme er der, vil 
man se rød glente, der yngler i Frisenborg-skovene. Rørhøgen kommer også gerne, 
når der er rigtig fugtigt i engen, men har ellers sin rede i rørskovene ved Lading Sø. 
Med lidt held kan man i april måned se en blå kærhøg på vej til Lapland, og i slut-
ningen af maj, når bøgen er sprunget helt ud, kan man oppe i den varme sommerluft 
få øje på nogle hvepsevåger, der cirkler rundt.  
  Jeg må lige nævne, at 1.jan kl.9 om morgenen (og jeg var helt ædru) kom der i 
meget lav højde lige over Herskind forfulgt af en krage, en stor flot havørn. Det er 
noget, der kan få en gammel garvet ornitolog til at rykke.  
 Så om alle de dejlige sangfugle, der om foråret fylder luften med de skønneste to-
ner. Nattergalen, som sangmester, begynder første uge i maj og bliver ved til midt 
i juni, når unger skal fodres. Gøgen følger nattergalen, som var de et par, og kuk-
ker over engen i dens søgen efter reder, som den kan lægge æg i. Fuglesangen om 
foråret begynder dog med solsorten, stæren og sanglærken, der bliver fulgt op af 
sangdroslen og gransanger, munk, løvsanger, havesanger midt i maj, bliver det til 
et helt orkester, hvor de sidste stemmer, der slutter sig til, er gulbug og kærsanger. 
  Men småfuglene nede i engen mellem siv og græs kan næsten kun høres, de er 
svære at få øje på. Nattergalen er absolut en af dem, som alle har hørt, men kun få 
har set. Andre er sivsanger, kærsanger, græshoppesanger. Lidt mere synlig og 
uden den store stemme er rørspurven, og på de afgræssede marker ofte ved siden 
af ænder og vadefugle løber engpiber og hvid vipstjert. 
  Dette var så et forsøg på at give dem, der går tur på Sporet, en mulighed for at vi-
de, hvad de kan være heldige at møde. Jeg har ikke nævnt alle - såsom kragefugle-
ne med ravnen i spidsen, eller bomlærke, stillids, sjagger, natugle eller den sjældne 
og smukke isfugl. De er her også. God tur! Der er meget at se på Sporet ved 
Herskind.         Per Clauson-Kaas. 

I engen kunne man gå og hoppe på vandet - når der var en bro under 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvilket nummer har denne udgave af Herskindsigt? 
2. Er Ole Knudsen med i bestyrelsen i Skivholme F-hus? 
3. Hvad sker der i Herskind F-hus d.7.maj? 
4. Hvilken dato har Brugsen generalforsamling.? 
5. Er der Landsbydag mandag d.7.april? 
6. Har Skivholme kirkesogn indlæg med i dette nr.? 
7. Hvem har skrevet indlæg fra spejderne Herskind gruppe? 
8. Er der fotoudstilling i Hertha-caféen? 
9. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 8694 5590? 
10. Hvilken ugedag er der lektiecafé? 
11. Hvilken dato er der Sporenes Dag? 
12. Hvad hedder Børnehaven? Solen? - Månen? - Nordlyset? 
13. Hvem har penge - som byen skal bruge? 
14. Hvem holder info-møde d.26.marts kl.19

30
? 

15. Har Per Clauson-Kaas indlæg med i dette nr.? 
16. Har vi en Blomsterpark i Herskind? 
17. Er Landsbyrådet en paraplyorganisation for alle foreningerne? 
18. Hvad hedder fmd. for Herskind Dilettantforening? 
19. Hvem arrangerer nattergaletur ved Tåstrup Sø? 
20. Hvad hedder skolelederen på Herskindskolen? 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 

Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 4.juni 2014  

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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Sporet har været spærret 

 
 

 
”Bodil” har været på sporet 

 
Fastlavnsarrangement i Brugsen  

 
 

 
Tøndeslagning i Brugsen d.2.april  

 
Fastelavnssoldaterne i Skivholme 

 
 

Generalforsamling i 
Skivholme Forsamlingshus 

torsdag d.20.febr.2014 
   


