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38. årgang nr. 145     Marts 2015 

   

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

og hvor de seneste numre kan findes. 

 

 

 
Udsnit af deltagere ved integrationskaffe d.10.jan.2015 

  

http://www.herskind-skivholme.dk/
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  "Nu kommer den fagre tid, jeg vented så længe", skrev B.S.Inge-

mann i 1837, og sådan er det stadigvæk hvert år. Forårsblomsterne 

står i fuldt flor i haverne. Hvor er det dog dejligt! 

  Herskind og Skivholme så nok meget anderledes ud den gang; men 

der har faktisk boet mennesker her i hvert fald i over 2000 år, for der 

er fundet interessante ting fra "Romersk Jernalder" under Blomster-

parkens muld. 

  Dengang kendte man hverken til motorveje eller vindmøller, så det 

var de da fri for at døje med. Heldigvis har "vores folk" i området 

ikke givet op, og vi skal jo have folketingsvalg i år, så det har nok 

lange udsigter - i hvert fald med motorvejen. 

  Som tiden dog går - nej, den kommer!  Der står en lang række af 

"NU-er" i kø, for at komme til. Det er let at se, når vi læser i vores 

kære Herskindsigt. Der skal ske så meget for både store og små, at 

det næsten kan være svært at vælge. Jeg håber, at både nye og gamle 

borgere vil slutte op om vores lokalsamfund, så det stadig kan gro 

og trives. 

 

  Dog skal vi ikke glemme, at vi også er med i en større enhed. Der er 

godt nyt til folk med kørekort, for der er kommet nye regler 1.marts. 

Det er ikke længere et meget skarpt hjørne, når man bliver 70 år; men 

man skal stadig - ligesom med passet - holde øje med udløbsdatoen, 

og så henvende sig i god tid i Borgerservice på biblioteket for at få 

nærmere oplysning. 

 Snart skal havemøblerne og urene stilles frem, for nu kommer den 

fagre tid!  

                                                                                        Eva Bach  
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste del 

af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og nyt i 

området. Næste nummer udkommer ca.13.juni 2015. Oplag 730 stk.  

Næste ”redaktionsmøde” (frist for indlæg til juni-udg.) onsdag d.27.maj 2015. 

Bladet kan også hentes på pakkebordet i Herskind Brugs. 

INDHOLD marts 2015 
   4 - 16 Landsbyrådet  
 17   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 18 - 19 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 20 - 21 Herskind Brugsforening 
 22 - 23 Herskind Borgerforening 
 24  Herskind Dilettanter 
 25 - 28 Aktivitetskalender 
 29 - 34 Herskind Boldklub 
 35   Skivholme Forsamlingshus 
 36 - 37 Herskind Forsamlingshus 
 38  Herskind Folkekøkken 
 39 - 41 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 42 - 44 KFUM-spejderne 
 45 - 49 Hertha Levefællesskab 
 50 - 52 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud dec.2014: Bodil Sørensen, Skivholmevej 60  

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

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

Forside: I Herskind Forsamlingshus blev nye beboere budt velkommen 

Redaktion: Mail: Hagra@gefiberpost.dk og jakob.jakobsen@gefiber.dk                            
Landsbyrådet  Inge Lorenzen 2479 6556   
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8794 3253 
Børnehaven Nordlyset Lars Dalby Gundersen 6179 9914 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 
Herskind Forsamlingshus         Anna Margr. Kristensen 5358 1303 8695 4180 
Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 2373 1775 
Herskind Folkekøkken Joanne Ryall 8695 4610 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Rikke Jensen        2179 2331 
Skivh., Sjelle og Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr. Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab  Per Clauson-Kaas      3840 3405 2452 5000 
      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op  

mailto:Hagra@gefiberpost.dk
mailto:jakob.jakobsen@gefiber.dk
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 martsdecember 2014 2014         
Landsbyrådet. 

Inge Lorenzen: 2479 6556 

Præstbrovej 14, Herskind 
Inge:Lorenzen@randers.dk 
 

Per Clauson-Kaas:3840 3405 

Landsbyvænget 33, Herskind 

pckaas@hotmal.com 
 

Lone Mørch: 2341 7962 

Degnebakken 4, Skivholme 
lmorc@gefiber.dk 
 

Birgit Sigfredsen 6018 5521 

Vibevænget 32, Herskind 
bsiegfredsen@gefiber.dk 
 

Per Dalsgaard: 8695 4468 
Skivholmevej 55, Skivholme 
per.a.dalsgaard@gmail.com 

Bestyrelsen konstituerer 
sig på landsbyrådets 

møde d.10.3.2015 
 

Suppleanter: 
Bo Sjøgaard: 8695 4468 

Ladingvej 29B, Skivholme 
bo@sjoegaard.com  
Henrik Oldenborg: 
ho@i3a.dk  
 

Webmaster: 
Torben Kring: 8694 4800 
Lærkevænget 7, Herskind 

mail@fam.kring.dk  
 

Herskindsigt: 
Hans Gravsholt: 8695 4155 
Fuglevænget 8, Herskind 
hagra@gefiberpost.dk og 
Jakob.Jakobsen@gefiber.dk 
 

Revisor: Henning Nielsen 

Revisorsuppleant: 
Anne Margr Kristensen 

Landsbyrådets repræsen-

tant i Herthas bestyrelse: 
Finn Boisen  
 

Landsbyrådets årsmøde 
Landsbyrådets årsmøde blev afholdt d. 26.2.2015. 

Landsbyrådets årsrapport og referat fra Årsmødet 

kan findes på www.herskind-skivholme.dk 

Af: Inge Lorenzen 

 

Velbesøgt Årsmøde 

Formålet med årsmødet er, at Landsbyrådet afrap-

porterer årets arbejde til repræsentanter fra forenin-

gerne i området og til borgerne i Skivholme sogn. 

Desuden er et vigtigt formål at få beskrevet det 

kommende års indsatsområder. Dette årsmøde var 

velbesøgt, og der var en god debat omkring års-

rapportens emner, hvoraf de vigtigste punkter kort 

skal refereres: 

 

Integrationskaffe (se artikel om integrationskaffe): 

Der var enighed om, at integrationskaffen er et godt 

initiativ og bør gentages hvert andet år. Der var 

forslag om, at man ved næste integrationskaffe går i 

dialog med Skivholme forsamlingshus og beboer-

grupperne på Herskind Hede for at høre, om de er 

interesserede i at deltage i arrangementet. 

 

Mad med perspektiver (MMP): 

Flere af de fremmødte har eller har haft børn, der 

nyder godt af muligheden for at få en sund og 

nærende kost i børnehaven og har et ønske om, at 

MMP fortsætter i skolen. Det blev slået fast, at det 

er forældre og skole, der må tage initiativet til at få 

udvidet ordningen. Der er dog ingen tvivl om, at det 

vil gavne alle parter, at der kommer flere 

børn/voksne med i ordningen. 

 

Cykelsti: 

Det ser ud til at mange års for at få en cykelsti 

mellem skolen of Skivholme nu bærer frugt, og vi 

kan se frem til at få at cykelstien kan indvies i 2015. 

trafiksikkerheden er dermed øget på den strækning. 

mailto:pckaas@hotmal.com
mailto:lmorc@gefiber.dk
mailto:bsiegfredsen@gefiber.dk
mailto:per.a.dalsgaard@gmail.com
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:ho@i3a.dk
mailto:mail@fam.kring.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:Jakob.Jakobsen@gefiber.dk
http://www.herskind-skivholme.dk/
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 Landsbyrådet 
Cykelsti og trafiksikkerhed: 

Det ser ud til, at mange års arbejde for at få en cykelsti mellem skolen og 

Skivholme nu bærer frugt, og vi kan se frem til, at cykelstien kan indvies i 

2015. Trafiksikkerheden er dermed øget på den strækning. Flere pegede dog 

på, at Landsbyrådet har en opgave i forhold til trafiksikkerheden. (se Hans 

Gravsholts lille artikel om emnet side 6). 
 

Motorvej: 

Motorvejen har optaget mange. På årsmødet gav de fremmødte udtryk for,  

at Motorvejsgruppen har gjort en meget stor og seriøs indsats i de år, hvor 

den har eksisteret, og Gunnar Hansens formandsskab blev rost. 

Årsmødet bakkede op om Landsbyrådets anbefaling af, at Motorvejsgrup-

pen under Landsbyrådet fortsat skal arbejde for, at linjeføringen af rute A26 

skal ændres, så den følger Vejdirektoratets anbefalede linjeføring.  
  Det vil sige, at Motorvejsgruppen skal arbejde for, at den kommende 

motorvej føres nord om Lading by og sø.  

  Embedsmændene i Skanderborg kommune arbejder p.t. sammen med Vej-

direktoratet om, hvordan der kan støjskærmes m.m. på hele den rute, som – 

ifølge trafikforliget - kommer til at gå gennem Skanderborg Kommune.  

  Årsmødet konkluderede, at kontakten til embedsmændene vedrørende 

forbedringer på ruten skal varetages af de berørte borgere, og at dette ar-

bejde foregår uafhængigt af Motorvejsgruppens arbejde. De to grupper vil 

selvfølgelig gensidigt informere hinanden.  

  Motorvejsgruppens næste skridt vil være at gennemføre et valgmøde. 

Tanken er at opfordre byrådsmedlemmerne til at tage kontakt til partiets 

byrådskandidat og bede dem om at deltage i et valgmøde. På valgmødet vil 

man blandt meget andet kunne spørge til den politiske beslutningsproces, 

der har ført til, at vi i dag står i den situation, at en motorvej er planlagt til at 

gennembryde fredskov og kulturarvsområde. 

 

Motorvejsgruppen (Nedsat på Årsmødet): 

Per Dalsgaard per.a.dalsgaard@gmail.com 

Mogens Grejsen grejsen@gefiber.dk 

Bent Nielsen 

? 

Bo Sjøgaard bo@sjoegaard.com 

 

mailto:per.a.dalsgaard@gmail.com
mailto:grejsen@gefiber.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
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Web-gruppe: 

Henrik Oldenborg ho@i3a.dk 

Medlemmer udpeget af Landsbyrådet 
 

Såfremt du er interesseret i at deltage i web-gruppe eller gruppe 

omkring Byporte kan du kontakte: inge.lorenzen@randers.dk 
 

Ny hjemmeside: 

  Landsbyrådet havde lagt op til en drøftelse af hjemmeside og Herskindsigt. 

Henrik Oldenborg har udarbejdet en ny hjemmeside skabelon. Desværre 

drillede teknikken - som den jo ofte gør - og vi kunne ikke komme på nettet 

og vise det foreløbige arbejde.  

  Henrik arbejder på en skabelon, der er brugervenlig og nem at betjene, og 

som har flere muligheder end den nuværende hjemmeside, og som kan 

minde om de muligheder, der ligger på instagram og facebook. 

  Der var enighed om, at vi skal gå på to ben og beholde papirudgaven af 

Herskindsigt. Den ny hjemmeside vil imidlertid kunne kobles til Herskind-

sigt, så de nyheder, der er lagt ud på hjemmesiden, samtidig kan sendes til 

Herskindsigt, hvilket kan være temmelig arbejdsbesparende. 

  Landsbyrådet arbejder videre med at indkalde foreningernes web-masters 

til et møde/seminar, hvor foreningerne vil blive informeret nærmere.  

Nye forslag: 

Der blev fremsat forslag om at Landsbyrådet forsøger at få etableret 

byporte. Foreninger bruger lygtepælene til at sætte plakater m.m. op, når de 

skal reklamere for arrangementer. Man foreslår, at det medtænkes, når der 

skal etableres evt. byporte.       Inge Lorenzen 

Trafiksikkerhed 
Usikkerhed omkring ”sikker skolevej”? 

  Der kommer nu lidt skred i at sikre skolevejen til Herskind Skole og Børne-

hus, da dette var med på byrådsmødet onsdag d.25.2. Der er afsat 450.000 kr. 

til projektet, som bl.a. indbefatter en trafikdæmpning af Langelinie. P.t. ken-

des de eksakte planer ikke, men det ville være en rigtig god ide at komme på 

banen nu og tilkendegive vores ideer. 

  Det er også påkrævet, at der foretages forbedringer på Langelinie ved ud-

mundingen af Engvej. Her er der nu et vejkryds, men der er ikke etableret 

venstresvingsbaner, og desuden er vejskiltet lagt ned. Det bør sættes op igen, 

og byskiltet bør flyttes til noget øst for krydset. Desuden bør cykelstien for-

længes, så den går hen til Engvej.          Hans Gravsholt 

mailto:ho@i3a.dk
mailto:inge.lorenzen@randers.dk
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Landsbyrådet 
Der arbejdes på højtryk med planlægningen af 

Landsbydagen. Årets tema: ”På sporet af fremtiden”. 
Af: Inge Lorenzen 

 

Program for Landsbydagen fredag d.17.april 
(Ret til ændringer forbeholdes) 

15
15

: Sporvejsorkester starter fra Brugsen  

15
15

: Kaffesalg starter 

15
30

: Herskind Skole og Børnehus´ kor 

15
45

: Børnehaven optræder 

16
00

: Boderne åbnes              

Boder: RENO SYD, AURA-energi, Herskind Skole og Børnehus, 

Fællesbestyrelsen for Herskind skole og børnehus, Private udstillere 

17
45

: Årets taler: Ledende konsulent: Torben Steen (Fremtidens skole)  

18
00

: Fællesspisning 

18
30

- 20: Diskotek for 0.-2. klasse. 

18
45

: Modeshow 

20-21
30

: Diskotek for 3.-7. klasse 

20.30: Musikalsk underholdning i salen. 
 

Tilmelding til fællesspisning: Senest mandag den 13.4.2015: lk@gefiber.dk 

Gode ideer til dagens indhold eller praktisk hjælp: inge.lorenzen@randers.dk 

mailto:lk@gefiber.dk
mailto:inge.lorenzen@randers.dk
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Landsbyrådet 
Landsbydag - På sporet af fremtiden 

  Der er ingen af os, der kender fremtiden, men vi ser alle nogle tendenser i 

tiden, som vi forventer, bliver en del af fremtiden. En brain-storm omkring 

temaet gav i hvert fald mange ideer, som lige nu er ved at blive omsat til 

virkelighed. 

 

Fokus på miljøbevidsthed. 

 De fleste af os er nok klar over, at klodens ressourcer er begrænsede, og at 

vi skal passe på dem.   

Derfor er miljøbevidsthed et tema på årets Landsbydag. Vi arbejder på, at 

Aura-energi og Reno Syd igen vil stille op med en bod, der fortæller om 

nemme og gode energiløsninger. 

Madspild er et tema, der også er oppe i tiden. Vi har derfor lavet det, man 

på nysprog kalder et partnerskab med BRUGSEN. Herskind Folkekøkkens 

madhold møder allerede nu op i BRUGSEN to gange ugentligt og får gode, 

ufordærvede madvarer, som de forarbejder og lægger i fryseren, så de er 

klar til servering på Landsbydagen. Varerne er datomærkede og ville blive 

kasseret, men kommer nu til at indgå i menuen på Landsbydagen til glæde 

for os alle. Tak til BRUGSEN og tak til madholdet, der bruger mange dage 

på at tilberede maden. 

 

Genbrugs remix og modeshow 

Vi ved det godt: noget af det, der var moderne for 15 år siden, bliver moder-

ne igen. Moden arbejder også med at remixe stil og tekstil. I år vil Herskind 

Skole og Børnehus bidrage med nogle af de ting, de har arbejdet med i sko-

lens nye fag håndværk og design.  

  Skolen udstiller robotter lavet af skrot, og vi har fået lovning på nogle nye 

kreationer, der vil indgå i et modeshow, som bliver arrangeret i samarbejde 

med Dansk Røde Kors. 

 

Hvordan vil Herskind-Skivholme udvikle sig? 

  Husene skyder op, og vi bliver flere, så hvad er det, vi gerne vil med vores 

lokalområde?  Hvordan vil vi bevare (BRUGSEN, Herskind skole og børne-

hus). Hvordan vil vi udvikle? Det er spørgsmål, vi vil prøve at få nogle pej-

linger på ved at indsamle ideer på dagen. Vi håber også at kunne præsentere 

vores nye hjemmeside, der bl.a. arbejder med inddragelse af borgerne.  
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Landsbyrådet 
 

Fuldt hus til ”integrationskaffe” i Herskind forsamlingshus. 
 

  Herskind forsamlingshus var lørdag d.10.jan.2015 rammen om en hyggelig 

eftermiddag, hvor tilflyttere til byen var inviteret i forsamlingshuset sammen 

med deres naboer.  

  Formålet med eftermiddagen var dels, at nye og gamle Herskindborgere 

kunne mødes og lære hinanden at kende, og dels at byens mange foreninger 

kunne præsentere sig for tilflytterne.  

  Tilflyttere til Herskind har gennem mange år fået en velkomstgave bestå-

ende af et års medlemskab til en af byens foreninger og et gavekort til Brug-

sen. For 5-6 år siden havde Herskind imidlertid så stor tilflytning, at man 

valgte at invitere alle de nye Herskindfolk til en aften med en gang ”integra-

tionsmedister” i forsamlingshuset, samtidig med at man inviterede alle 

byens foreninger til at fortælle lidt om deres arbejde.  

  Da der denne gang var tilmeldt i alt 90 personer og heraf over 30 børn i al-

deren 6 uger til 10 år, var arrangementet i lørdags blevet til et eftermiddags-

arrangement. 

  Sædvanen tro havde Herskinds lokale visesmed Bent Nielsen skrevet en 

Herskindsang, og han lovede kaffe og kage fra Herthas bageri til dem, der 

sang med, hvilket det så ud til, at alle gjorde, så kagefadene var tomme, da 

arrangementet var slut. 

  Tilflytterne havde mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer og 

mange gav udtryk for, at det havde været en god introduktion til området. 

Flere meldte sig til at indgå i foreningsarbejdet på den ene eller den anden 

måde – og eftermiddagen var alt i alt en succes for alle parter. 

Inge Lorenzen 
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Landsbyrådet 

Maries Have  
 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Gunnar Hansen (formand) Ditte Wrist (næstformand) 

Pil Brudager (næstformand) Ole Wadsholt (sekretariat) 

Esther Andersen (kasserer) Elsebeth Thomsen 

Dorthe Døssing  Leif O. Hansen 

 

  Nye krav har medført, at nogle har meldt fra - og andre er kommet til. Vi 

arbejder derfor på at gennemføre projektet i etaper, hvoraf 1. etape består 

af køb af ejendommen Herskind Søndergaard samt opførelse af 10 boliger 

(dels på 62 og 84 m
2
) samt et fælleshus. 

  Tidshorisonten er, at byggeriet gerne skal stå færdigt i 2016. Sideløbende 

går vi i gang med at få gennemført planerne om MarieHuset og gennemføre 

2.fase af byggeriet, så vi når op på i alt 20 boliger. 

   Vi afholder generalforsamling den 28. april 2015. Vi afholder samtidig en 
”samarbejdsdag/temadag”. Mere herom i ugepressen. 

Ole Wadsholt og Hans Gravsholt 

Mail adresse: maries.have@gmail.com.  Hjemmeside: www.marieshave.net 

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

 

Herskind Musikforening 
Hermus 

 

 

Formand: Jesper Laursen. Tlf: 6075 9246 

Næstformand: Christina Nielsen 

Kasserer: Karina Abildgaard Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Torsten Matthiessen 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Abildgaard Rasmussen 

Suppleant: Anni Kellerman 

Suppleant: Eva Randi Pedersen 

 

Se hjemmesiden www.hermus.dk. Har du ønsker eller idéer til undervisning, 

er du altid velkommen til at kontakte os på herskindmusikforening@gmail.com 

Jesper Laursen 

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

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

   Siden primo dec.2014 er der ikke sket meget i sagen, men vi vil igen gøre 

modstand mod kæmpe-vindmøller syd for Hertha i Aarhus Kommune. For 

et par år siden blev det forhindret, at det blev besluttet at rejse to ca.135 m 

høje vindmøller vest for Hørslev ca.200 m syd for Hertha. Men nu har by-

rådet i Aarhus besluttet, at mulighederne for placering af kæmpe-vindmøller 

igen skal undersøges, og de vil ikke forlods love, at placeringen ved Sol-

bjerg og Hørslev ikke ”kommer i spil”.  

  En del fra Hørslevgruppen mod vindmøller har deltaget i møder i Aarhus 

Kommune, og de har bl.a. tydeligt pointeret, at der fortsat er modstand mod 

møllerne. Heldigvis er det nu tilladt at placere møllerne tæt ved motorveje. 

Det er sådanne placeringer samt i havneområdet, man nu interesserer sig for.  

  Projektarbejdet har den tillokkende titel: Vindmøller – åbenhed, dialog og 

inddragelse. Tilsyneladende forstår kommunens folk vore synspunkter, og 

indtil videre lader det til, at der findes andre placeringsmuligheder. De er i 

hvert fald klar over, at der må påregnes massive protester, hvis man vælger 

området syd for Hertha.  

  Arbejdet har bl.a. resulteret i en publikation med titlen: Vedvarende energi 

fra sol og vind. Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. 

I den er der flere stede fremhævet, at der bør tages hensyn til beboere, der er 

betænkelige over risiko for lavfrekvent støj, samt at det bør undersøges, om 

de aktuelle grænser for støj bør revurderes. De er tilsyneladende fastsat ud 

fra ønsker fra vindmølleindustrien.  

  Det forventes, at Aarhus Byråd primo 2015 tager stilling til indhold i første 

offentlighedsfase om en plan for vedvarende energi fra store vindmøller og 

solenergianlæg. Vi holder øje med udviklingen og er klar med ”jungle-trom-

merne”, hvis det bliver nødvendigt med folkelig opbakning.  

  Desværre er det ofte skruppelløse spekulanter og vindmølleindustrien, man 

er oppe imod. Det lykkedes for et par år siden at forhindre vindmøller både 

syd for Hertha, mellem Skjørring og Sjelle og nord for Herskind Hede. 

Måske skal de to sidstnævnte steder også op til fornyet vurdering. 

  Mogens Grejsen, Rita Lambrecht, Hans Gravsholt og nogle fra den reste-

rende del af Hørslevgruppen har brugt mange timer og kræfter på at tale 

vores sag i efteråret. Nu ventes der på, hvad Aarhus Byråd beslutter sig for 

at gøre. Vi følger sagen tæt.        Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
 

Nyt fra blomsterparken 
  Som I alle kan se, er der godt gang i byggeriet ude på 2 etape. Og her i for-

året starter yderlige 4 stk. med at bygge. Museumsfolk har været her og ud-

grave det, man fandt ved forundersøgelserne, inden vi gik i gang med 2.eta-

pe. Men vi skulle jo lige sælge nogle af grundene, før vi havde råd til at få 

dem til at grave. De får jo en pæn timeløn for at ligge og grave. 

 3 længdehuse fra før romersk jernalder er markeret, men ikke udgravet end-

nu. Det er nemlig ikke er muligt, da der også er fundet en del potteskår fra 

samme tid. Man tror, der har været flere huse på marken bag os, da man altid 

dengang byggede på det højeste punkt. Så der har altså boet mennesker før 

os her i Herskind. 

  Det hele bliver udstillet på Skanderborg Museum i forhallen, alt" sponse-

ret" af Blomsterparken Herskind Aps. 

  Vi har haft besøg af "Din fiskemand.dk" fra Hirtshals, som kommer og sæl-

ger frisk fisk hver 6.uge. Næste gang, han kommer, vil vi sende ham ned til 

jer på den anden side af vejen. Gå evt. ind og se hans hjemmeside. Han kom-

mer i weekenden i uge 12. 

 I kan se i Folkebladet, at Skanderborg Kommune har haft den største be-

folkningstilvækst, specielt i nybyggede huse. Det har vi da vist også lidt af 

æren for. Vi er snart oppe på 50, og flere kommer til. 

  Nu venter vi på forår og på at se græsset komme op ved søen, så vi kan få 

det gjort hyggeligt der.  

Godt forår på bestyrelsens vegne Inge Jeppesen  

 

 

Affaldsindsamling 
  Hjælp os med at gøre forårsrent i naturen. Søndag d.19.april er der igen 

affaldsindsamling. Vi mødes kl.10 foran caféen i Hertha. Med sække, 

handsker og godt humør går vi ud i Herskind og Hertha. 

  Efter indsamlingen ved 11
30

-tiden mødes vi igen ved caféen til en bid brød 

og en forfriskning. Samtidig kan vi beundre alt det affald, vi har fået samlet. 

Det køres derefter til Reno Syd. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Nyt fra Galten Bibliotek 
 

Susanne Møberg fortæller om særligt sensitive børn. 
Susanne er coach, forfatter og instruktør i mindfulness. 

Tirsdag d.14.april 2015 kl.19
15

. Billetpris 55 kr. 
 

Foto-arrangement 
 Der er også et fotoarrangement d.9.april 2015 kl.19

15
. Det er dyrefotograf 

Vinni Bruhn, der kommer og fortæller. Det bliver et spændende foredrag, 

for ikke blot fortæller hun om fotograferingens fine kunst, men også om de 

spændende rejser og de vilde dyr, hun fotograferer. Billetterne koster 45 kr. 
 

Husk: Onsdag formiddag-åbent for småbørn. Alle småbørn er velkomne 

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

  Bibliotekets åbningstider er de sædvanlige, dvs. mandag-torsdag kl.13-19, 

fredag kl.10-16 og lørdag kl.10-13. 1.maj-31.aug. er der lukket om lørdagen. 

Også den ubetjente åbningstid fra mandag til torsdag inkl. fra kl.11 til 13. 
 

   

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

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

(lydbøger, film etc.) bragt til døren én gang om måneden. 

  I den første pose materialer, du modtager, ligger en seddel med de datoer, 

hvor du får besøg af Hans (vores bud). Ordningen er gratis. 

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

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

fra andre områder i den tidl. Galten Kommune.              Brita Rodam 
 

Hjertestartere 
  Flere har udtalt, at de ikke var bekendt med, at der er 3 hjertestartere i 

vores område. Derfor denne oplysning: 

Der er én på Herskind Skole og Børnehus, i Brugsen og ved Herskind For-

samlingshus. Sidstnævnte er på muren uden for. Se foto på bagsiden. 

Hjertestarteren i Brugsen er i butikken til venstre for døren ud til lageret. 

På Herskind Skole er hjertestarteren placeret udvendig på nordsiden af 

skolen op mod Herskindhallen på muren ind mod fysiklokalet. 

Hans Gravsholt  

mailto:brita.rodam@skanderborg.dk
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Landsbyrådet 

Seniorforeningen for Galten og omegn 
Program for 2015-2016 

13.  4. Generalforsamling i Sognegården i Galten 

  7.  5.  Tur til Aarø. Tilmelding senest d.28.4.*) 
15.  5.  Bytoften 

16.  6. Tur til Aarhus Havn. Tilmelding senest d.3.6.*) 

13.  8.  Tur til Søndervig. Tilmelding senest d.30.7.*) 
24.  9.  Tur til Remmerslund ved Vejle. Tilmelding senest d.15.9.*) 

19.10. Finn Holm. Fra Rigspolitiets rejsehold **) 

16.11. Underholdning med Tunge Trio **) 

27.11. Julefrokost på Lillering Skov 
14.12. Julehygge. I Sognegården 

2016 

11. 1. Underholdning ved præsten og krokonen**)  
15. 2. Foredrag. Færøerne og Grønland v. Orla Christoffersen **) 

14. 3. Sang og musik ved Ole Bech **) 

11. 4. Generalforsamling i Sognegården i Galten 

 *) Se mere om turene herunder og annoncer i Galten Folkeblad for pris, tid og sted 

**) Arrangementet er i Sognegården i Galten 

Der er bindende tilmelding til turene 

Mere om turene i 2015-2016 
  7. 5. Tur til Aarø. Vi kører til Haderslev og videre til Årøsund, hvorfra vi sejler 

over til Aarø, hvor der venter os en guidet ø-rundtur med stop ved kirken, Galloway 

Gårdbutik og Vingården. Desuden passeres bl.a. højvandsstenen, naturlegepladsen 
og Bulladen. Vi spiser middag og får kaffe på øen.  

Husk tilmelding til Vita senest d.28.april på tlf. 2065 0274 

16. 6. Eftermiddagstur til Aarhus Havn. Vi skal en tur rundt på havnen og se 
på alt det nye, der sker der. Jørns Busser vil køre en rundtur derinde. Og så vil vi 

finde et sted og få kaffe.  

13. 8. Tur til Søndervig Vi kører til Hotel Fjordgården, hvor middagen venter. 

Derefter skal vi til Søndervig og se nogle flotte Sandskulpturer. Derefter tilbage til 
Fjordgården og få kaffe. Husk tilmelding til Vita senest d.30.juli på tlf. 2065 0274  

24. 9. Tur til Remmerslund. Vi kører en tur gennem Grejsdalen ved Vejle og vi-

dere, til vi finder et sted at spise middag. Derefter kører vi til Remmerslund Muse-
um. Samlingen på museet er en finurlig blanding, der får os til at erindre svundne 

tider. Her er bl.a. effekter fra skoletiden, købmandsbutikken og en samling med 

over 1000 dukker, bøger blade og aviser. Derefter er der kaffe ved museet. 

Tilmelding til Vita senest d.15.sept. på tlf. 2065 0274  
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Landsbyrådet 

 Landsbysamvirket 
Møde mellem landsbyerne og Skanderborg Kommunes afd. for 

Vej og Trafik d.29.jan.2015 i Borgernes Hus, Veng 
  Der var god tilslutning (ca. 50 deltagere). Mange uden tilmelding. Fra Vej 

og Trafik mødte Jens Erik Langballe Sørensen, Jette Schmidt Jensen og 

Kirsten L. Andersen, som med billeder gennemgik forskellige overordnede 

løsninger, der er gennemført rundt i kommunens landsbyer. Lokale forhold 

som vejbredde, terræn, trafiktyper og trafikmængder betyder meget, når der 

skal findes løsninger. Konkrete her- og nu-problemer som huller i køreba-

ne/cykelsti, beskadigede skilte, slidt afstribning, fyldte affaldskurve, stoppe-

de rendestensbrønde, træer og bevoksning langs vejen, affald på og ved veje 

mv. kan meldes til Vej og Trafik via Skanderborg Kommunes hjemmeside 

på: https://www.skanderborg.dk/Borger/Vej-og-Trafik/Giv-os-et-tip.aspx  

Trafiktal kan ses på: Komse.dk  

  Der er kun begrænsede midler til rådighed for de mange ønsker, der ligger 

og venter. Så det er ikke uvilje, men mangel på midler, der gør, at alle ønsker 

ikke kan opfyldes lige her og nu. Det er p.t. politisk uafklaret, om man kan 

søge penge ved skøn-puljen til trafiksanering. 

  Vej og Trafik kan kontaktes på: Vejogtrafik@skanderborg.dk, hvis man 

ønsker et møde om konkrete lokale problemstillinger. 

Se i øvrigt Landsbysamvirkets hj.side www.landsbysamvirket.dk 

Generalforsamling d.26.febr. i Blegind Forsamlingshus 
  I beretningen blev bl.a. nævnt medvirken i Liv i Forsamlingshusene, bustur 
i kommunens midtområde, udstykninger i landdistrikter, Landsbymesse i 
Hampen, Hylke til Årets Landsby i kommunen og ovenstående trafikmøde. 
  Efter generalforsamlingen fortalte Lisbeth Hjortshøj om legepladsen i 
Hårby og Jørgen Viktor om Blegind Forsamlingshus og landsby. 
Bestyrelsen er uændret efter generalforsamlingen: 
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 
Revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten 

Hans Gravsholt  

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


 

 16 

Landsbyrådet 

Sporene i Lyngbygård Ådal 
  Det er stadig fugtigt og sjappet øst for den nye sø, men Hertha har lovet, at 

der bliver jævnet og sået græs, når maskinerne kan køre i området. Man må 

gerne gå vest om søen, men også her kan det være lidt vådt og sjappet. 

 

  
Den nye sø nord for fugletårnet i januar og februar.  

 

  Der er planlagt flere ture på sporet. Se omtalen på næste side. Turene er på 

sporet syd for Herskind, men også sporet vest for Præstbro og op gennem 

Skovby N og Skovby bliver flittigt brugt, men vist ikke så meget af beboere 

nord for åen.  

   Skanderborg Kommunen hjælper nu med at slå græs m.m. på Sporene i 

Lyngbygård Ådal. Det gør det lettere for mig og personer i Hertha at holde 

det farbart. Desværre trænger sporet en del steder til forbedringer. Det er 

meget vådt og ujævnt flere steder. Det er fx lige nordvest for Engvej 2 og 

halvvejs nede i slugten vest for Præstbrovej. Også lige nord for ”Kristians 

Sø” er der behov for, at der bliver fyldt grus på sporet. Forhåbentlig vil 

kommunens folk også hjælpe med at få det gjort. 
 

Søndag d.14.juni. Sporenes Dag 2014 på Sporet v. Herskind. Start kl.13. 

Slut ca.kl.17. Mødested: P-plads v.Hertha, Landsbyvænget 14. Turledere og 

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

hagra@gefiberpost.dk. Tilmelding ikke nødvendig, og turen er gratis.. 

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.  

mailto:hagra@gefiberpost.dk
http://www.spor.dk/
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Skanderborg afdeling              

Anemonetur lørdag d.28.marts kl.13-16. Mødested: P-plads ved Forten, 

Ydingvej (rute 409) ca.250 m nord for Yding Kirke. Tak med på en tidlig 

forårstur i Yding Skov på nordsiden af Midtjyllands største bakke. Vi skal 

på udkig efter de første forårsbebudere. Husk fodtøj der tåler mudder. Ueg-

net for barnevogn. Tag kaffe med til en pause. Info: Jan Hougaard tlf.7578 2454 
 

Løvspringstur lørdag d.9.maj kl.13-16. Mødested: P-plads P4 på Bøge-

dalsvej (sidevej til Ny Himmelbjergvej). I starten af maj er der fuld fart på 

planter og dyr. De konkurrerer om lys og føde, til glæde for os der vil ople-

ve det. I år besøger vi stien på den gamle mergelbane og den særegne Virk-

lund Dal. Landskabet, kulturhistorien om de planter og dyr, vi møder, for-

tælles der også om. Tag kaffen med til en pause. Info: Olaf Møller tlf.2424 

3589 og Otto Andersen karot.andersen@gmail.com  
 

Onsdag d.20.maj. 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 

Tilmelding ikke nødvendig og turen er gratis. 

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

Lørdag d.30.maj. Fugletur på Sporet v.Herskind. Start:kl.20
30

. Slut kl.22
30

. 

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

og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155. Tilmelding ikke nødvendig. 

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

nattergalen vil underholde. Vandtæt fodtøj anbefales. Turen er gratis. 

Yderligere info: Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. 
 

Lørdag d.6.juni. Fugletur på Sporet ved Herskind. Start:kl.4. Slut kl.6
30

. 

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

og Hans Gravsholt. Tlf. 8695 4155. Tilmelding ikke nødvendig. 

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. Turen er gratis. Yderligere info: 

Per Clauson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt. 
Hans Gravsholt  

mailto:karot.andersen@gmail.com
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk  
 

Hermed lidt nyt fra Herskind Skole og Børnehus 
 

TEST og undersøgelser:  
  Der er mange forskellige undersøgelser i gang i den danske folkeskole. 

Dette gælder selvfølgelig også Herskind Skole. Der er de sædvanlige 

nationale test, som klasserne skal til i løbet af foråret.  

  Derudover er Herskind Skole og Børnehus udtrukket til en international 

læseundersøgelse kaldet PIRLS for 3. + 4. kl. Undersøgelsen foretages af 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i samarbejde med Kvalitets- 

og Tilsynsstyrelsen.  

  Der bliver også en trivselsundersøgelse fra 26.jan. til 20.marts blandt alle 

skolens elever. Denne nationale undersøgelse fra undervisningsministeriet 

foretages af TNS Gallup. Vi vil følge op på undersøgelserne på skolen sam-

men med bestyrelsen, så vi kan bruge resultaterne bedst muligt. Vi ser frem 

til nogle forhåbentlig gode resultater. 
 

Projektarbejde for udskolingen  
  Både 7. og 8.kl. har fordybet sig i egne projekter for at forberede sig på den 

obligatoriske opgave med projektarbejde i 9.kl. Projektarbejdet har altid et 

fælles tema, som eleverne fordyber sig i. For 7. og 8.kl. er temaet i år ”Under 

overfladen”. De undersøger, interviewer, læser materialer, tager på research-

besøg og går i det hele taget i dybden med deres eget fokus på temaet. I star-

ten af forløbet er der fælles oplæg fra lærerne, og undervejs får eleverne 

vejledning af lærerne i deres proces.  

  Hele processen beskriver den enkelte elev i sin egen logbog, som er en 

obligatorisk del af projektopgaven.  

  Eleverne arbejder i grupper og skal levere et fælles produkt som f.eks. en 

pp-fremlæggelse, plancher, udstilling, drama. Sidste del af projektet er frem-

læggelsen for resten af klassen og lærerne, hvorefter der gives en feedback.  

  Projektarbejdet i folkeskolens 9. kl. er en del af deres afgangsprøver og 

fremgår derfor også på deres afgangsprøve med en skriftlig feedback. 

Kim Sørensen 

mailto:herskindskolen@skanderborg.dk
http://www.herskindskolen.dk/
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Herskind Skole og Børnehus 

 
Herskindskolenews 

Vi unge drenge laver næsten dugfriske nyheder om og 
på Herskind Skole. Vi laver alt lige fra interviews ind-
slag og meget mere. Sammen har vi et godt samarbejde. 
Tjek dem nu. Skriv i søgefeltet: http://Nje9hq 
Vi har denne mail-adresse: 
Herskindskolenews@mail.com.  

Mathias Laustsen, Christian Frengler og Thomas Fisker 

 
 

 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
  Nu er det så småt ved at blive forår, og der er nu flere lyse (og tørre) timer 

på legepladsen. Nordlyset har netop afholdt den årlige fastelavnsfest med 

stor succes. Der var mange flotte udklædninger, og især Elsa fra tegnefilmen 

Frost og Spiderman gik igen. Det blev for nyligt indført, at børnene kun må 

medbringe legetøj og udklædningstøj om fredagen. Det betyder, at børnene 

virkelig ser frem til legetøjsdag om fredagen, og at fastelavnsfesten blev 

noget ganske særligt, som børnene kunne se frem til i lang tid. 

  Forældretilfredshedsundersøgelse i Nordlyset  

På et forældremøde i Nordlyset blev det aftalt, at der skal foretages en 

tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i Nordlyset. Undersøgelsen sker 

i et samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen, og der vil også blive fulgt 

op på den anonyme undersøgelse i dette regi. Det forventes, at der kan 

informeres om undersøgelsens resultat på et forældremøde i slutningen af 

april. Ledelsen og bestyrelsen håber dermed at kunne blive klogere på, hvad 

forældrene oplever som kvalitet, og hvad der eventuelt kan forbedres.  

  iPads i Nordlyset 

Nordlyset har fået en iPad på alle tre stuer. De fleste børn er nok vant til, at 

en iPad kun kan bruges til at spille og se tegnefilm på, men i Nordlyset kan 

iPad’en slet ikke bruges til at spille på… Den har derimod en langt mere 

brugbar funktion. Den skal først og fremmest bruges som et opslagsværk til 

at svare på relevante og vigtige spørgsmål fra børnene som: ”Hvor langt er 

der egentlig til månen?”, ”Hvad siger en giraf?”, og ”Hvorfor hedder det en 

bussemand?” Derudover skal iPad’en sikre, at personalet i Nordlyset får en 

nemmere indgang til Forældreintra, så der fremover kan lægges ugeplaner 

ind på Forældreintra.            Lars Dahl 

http://nje9hq/
mailto:Herskindskolenews@mail.com
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst 
Arrangementer: 
JUL: Igen i år var julearrangementet, som det plejer.  

Besøg af julemanden i brandbilen, og inde i butikken var der æbleskiver, 

juice og gløgg (som igen i år var alkoholfri). Det ser ud til, at alle synes, det 

er en god ide. Julesokkerne blev også denne dag leveret tilbage til børnene 

fyldt med julegodter. 

Nytår: Den sidste dag i det gamle år skænkede vi champagne og uddelte 

kransekage (ganske som vi plejer) og benyttede lejligheden til at ønske vore 

medlemmer/kunder godt nytår. 

Fastelavn: Søndag den 15. februar havde vi tøndeslagning, og der blev 

slået kraftigt til tønderne både af store og små. Det var selvfølgelig de ”store”, 

der blev først færdig, og der blev 2 kattekonger og dronninger, og så var der 

slik i tønderne til alle børnene. Det var bidende koldt, så inde i butikken var 

der lune fastelavnsboller og saftevand til alle og en slikpose til børnene. 

 

Butikken 
  Som I måske har bemærket, har vi fået en større og flot vinafdeling. Salget 

og avancen er rigtig fin, og det betyder, at 4 uddelere fra Dagli’Brugs kæden 

er inviteret til Sydafrika i uge 10, og vores uddeler Michael er den ene af de 

4. Der er 375 Dagli’ Brugser i Danmark, så det er godt gået. 

  Vi har i februar måned fået nye glaslåger på alle køle- og frysemontre med 

indbygget lys i. Det virker meget indbydende, og så gør det heller ikke no-

get, at udgiften blev væsentlig lavere, end vi havde budgetteret med. 

  I løbet af april måned er vi klar til at gå i luften med nethandel, men det vil 

vi løbende orientere om. 

  Til Landsbydagen den 17. april er det Brugsen der sponserer en del kød og 

grøntsager. Noget af temaet denne dag er jo ”undgå madspild”, så i stedet 

for at Brugsen skal smide væk, henter madholdet kød mv., der har sidste 

salgsdato - altså varer der er i orden. 

  Det bliver så tilberedt med det samme eller frosset ned. 
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Herskind Brugsforening 

Kommende arrangementer: 
 

  Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 24.marts 2015 kl.19
00

  i 

Herskind Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

  Forårsfesten og besøg af dagplejebørn og dagplejemødre 
Arrangementer er i år torsdag den 21. maj. 

Vi glæder os til at se alle de små børn tumle i hoppeborgen, se film og spise 

rundstykker og frugt, drikke juice eller mælk og til sidst spise grillpølser. 

Sidst og ikke mindst se deres begejstring over de små kaniner, som Mathias 

har med. 

Om aftenen er det for hele familien, ganske som det plejer at være. 

Grillpølser med brød, fadøl og sodavand, og så er der selvfølgelig en masse 

gode tilbud i butikken 

Se opslag på infoskærmen om nøjagtigt tidspunkt. 
 

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. 

at der er Hjertestarter i Brugsen. Den er i butikken ved indgang til lager. 
 

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

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

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

gang, der er gode tilbud i butikken. 
 

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

Lis Weiling, Bestyrelsesformand  

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind Borgerforening 

 
 

 

 

Herskind  

   

          Borgerforening 

 

 

 

Af: Jakob Houg Jakobsen 

 

Generalforsamling 2015 

Vi har afholdt årets generalforsamling, 
og i år deltog 6 fremmødte foruden 
bestyrelsen. Det må siges at være 
acceptabelt, selv om vi meget gerne vil 
have det tal i vejret. 
  Der blev fremsat flere gode forslag, og 
bestyrelsen har derfor noget at arbejde 
med i 2015. Noget af det væsentligste 
bliver trafikforholdene i krydset 
Langelinie -Blomsterparken- Engvej. 
 Her er plads til flere forbedringer, og vi 
vil snarest tage kontakt til kommunen 
og fremsætte vores ønsker. I samme 
kategori vil vi også arbejde for forbed-
ret belysning langs passagen ved 
legepladsen, hvor Vibevænget og 
Fuglevænget mødes. 
  Skanderborg Kommune kører en 
forsøgsordning med såkaldte landsby-
pedeller. 
  Der blev stillet forslag om, at vi søger 
at komme med i denne ordning, hvilket 
vi kan se store fordele i. 
 

  Det kan måske flytte nogle af de 
tidskrævende, praktiske opgaver fra 
bestyrelsen, så vi kan arbejde med 
lidt større og overordnede målsæt-
ninger. Derfor vil vi prøve at komme 
i betragtning til at være med. 
  Endnu en rigtig god idé er tanken 
om at gøre sankthansaften til hele 
byens fest, hvor vi kan inddrage 
flere af grundejerforeningerne og 
lave et fælles projekt ud af det. Vi 
håber, at vi på den måde kan lave 
arrangementet endnu bedre, og at 
flere idéer end vores egne kan ud-
vikle den årlige begivenhed. Under 
alle omstændigheder skal der nok 
blive spisning og bål på legepladsen 
igen i år. Som altid den 23. juni. 
Legepladsdag 

For at holde sankthansaften kræves 
en pæn og trimmet legeplads. 
  Derfor håber vi igen i år, at rigtig 
mange fra byen vil møde op og give 
et nap med, når vi afholder forårets 
legepladsdag lørdag d.18.april. Vi 
vil selvfølgelig sørge for, at der er 
rigeligt at spise fra grillen, når vi er 
færdig med at knokle. Lidt koldt at 
drikke skal det også nok blive til. 
  Hvis du har en god idé til et projekt 
på legepladsen - noget som kræver 
planlægning og indkøb af materia-
ler, så kom og sig det til os i god tid. 
Økonomien har vi, men idéerne 
vil vi gerne have hjælp til. 
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Herskind Borgerforening 

Husk!!!! 

Legepladsdag 

Lørdag den 18. april 

kl. 10 - 12 
Hvorfor være medlem? 

Herskind Borgerforening er fra den 
tid, hvor det ikke var tvunget at være 
medlem af en grundejerforening. 
Derfor også navneskiftet, som antyder, 
at vi er til for alle borgere i Herskind. 
Som du kunne læse i starten af mit 
indlæg, arbejder vi bl.a. for trafik-
forhold, som hele byen har glæde af.  
    Vi driver også legepladsen på 
Fuglevænget, som alle selvfølgelig 
også er velkomne til at bruge. Så 
selv om du bor i Blomsterparken, 
på Lærkevænget eller Glentevænget 
og allerede betaler til en grundejer-
forening, er du altså også velkommen 
som medlem hos os. Det koster sølle 
250 kr. årligt for en husstand, og 
pensionister kan være med for en 
spotpris på 175 kr. Det er da billigt 
for at spytte i kassen til formål, 
der gavner os alle! 
  Så ring til undertegnede eller vores 
søde kasserer, Jane, og bliv medlem. 
Især Jane smiler så sødt, når der 
kommer penge i kassen. 
  Til sidst vil jeg minde om, at vi har 
en side på Facebook, som vi gerne vil 
bruge lidt mere. For eksempel hvis vi  

får en spontan idé om at grille på 
legepladsen en dag, hvor vejret er 
godt. Så vil det være her, du kan 
læse om det, så du kan nå at være 
med. Infoskærmen i Brugsen vil vi 
nok også benytte os mere af til 
sådanne formål. Så hold øje med, 
hvad der sker. Og nyd så foråret. 
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Herskind Dilettantforening 
30 års jubilæum 

Vi fejrer i år endnu et jubilæum.  

Vi kan prale med, at vi i 30 år har stået på de skrå brædder.  

Det vil vi fejre med en fantastisk, forrygende og festlig forestilling i 

Herskind Forsamlingshus den 20. og 21. marts 2015 
 

BREAKING NEWS! 
 

  Fredag d.20.marts kl.19 er der premiere på Herskind News, der går i luften 

denne aften med et meget stort indslag om den store - virkelig STORE 

kultursatsning, der vil rulle ind over Herskind og omegn i 2026. Foruden 

naturligvis lokale aktuelle nyheder. 

  Vi topper desuden premiereaftenens program med en direkte transmission 

af jubilæumsforestillingen "Sommergæster" fra Store Scene i Herskind 

Forsamlingshus. Herskind Dilettanterne kan i år fejre ikke mindre end 30 

års jubilæum. 

  På den festlige premiereaften serveres oste- og pølsebord med 1 glas vin til 

for den nette sum af 125 kr.  

  For folk med større hang til det søde og de lyse timer, så genudsendes hele 

den spændende programflade igen lørdag d.21.marts kl.14. Her til den fordel-

agtige pris af 75 kr. for voksne og 35 kr. for børn. Der trakteres med boller, 

kage, kaffe, te og sodavand. 

 

Billetter købes ved indgangen fra ½ time før forestillingen. 

 

    Kan du heller ikke vente? Så besøg Herskind Dilettanternes nye 

hjemmeside på: http://herskind-dilettant.dk/ 

 

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

Kasserer: Susanne Lauridtsen, Fuglevænget 29 Tlf. 2173 4339 

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

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

På Herskind-dilettanternes vegne Mette Rask Bøgh 

http://herskind-dilettant.dk/
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Arrangements-kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans Gravsholt tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250  
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.   

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.13.juni 2015 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.27.maj 2015 

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

ti 10  Landsbyrådsmøde  4 
on 11 11 

19 
Seniorklub 
Stillegudstjeneste 

Herskind F-hus 
Storring Kirke 

37 
39 

to 12 19
30

 Musikhøjskole. Zenobia Skovby Kirke 39 
fr 13     

lø 14     
sø 15     

ma 16     
ti 17 14 Kirkehøjskole. Selma Lagerløf Storring F-hus 40 
on 18     
to 19 14

30
 Hyggeeftermiddag Sognegården 40 

fr 20 19 Dilettant. Jubilæumsforestilling Herskind F-hus 24 

lø 21 14 Dilettant. Familieforestilling Herskind F-hus 24 
sø 22  Fiskemanden kommer Blomsterparken 12 

ma 23     
ti 24 19 Brugsens generalforsamling  Herskind F-hus 21 
on 25 11 

18
30

 
Seniorklub 
Forårsbinderi 

Herskind F-hus 
Herskind F-hus 

37 
36 

to 26     
fr 27 18

30
 

19 
Vårfest 
Folkemusik. Caramba 

Skivholme F-hus 
Salen. Hertha 

35 
45 

lø 28 13 Anemonetur. DN Yding 17 
sø 29 10

30
 

14 
Påskegudstjeneste 
HB Gymnastikdag 

Skivholme Kirke 
Herskindhallen 

40 
34 

ma 30     
ti 31 19

30
 Dans for ældre Tjørnehaven  

  

mailto:hagra@gefiberpost.dk


 

 26 

April 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

on 1     

to 2     

fr 3     

lø 4     

sø 5     

ma 6     

ti 7     

on 8 11 Seniorklub Herskind F-hus 37 

to 9 16 

19
15

 

Arbejdsdag 

Fotoarrangement 

Skivholme F-hus 

Galten Bibliotek 

35 

13 

fr 10     

lø 11     

sø 12     

ma 13  Generalf. Seniorforen. Galten omegn Galten sognegård 14 

ti 14 19
15

 Susanne Møberg om sensitivitet Galten Bibliotek 13 

on 15     

to 16 14
30 

19 
Hyggeeftermiddag 
Harpekoncert. Joost Schelling 

Sognegården 
Salen. Hertha 

40 
47 

fr 17 15 Landsbydag Herskindhallen 7 

lø 18 10 
14&15 

Legepladsdag  

Marionet-teater 

Fuglevænget 

Hertha 

23 

sø 19 10 Biodynamisk havekursus Hertha 46 

ma 20     
ti 21     
on 22 11 Seniorklub. Botanisk Have Herskind F-hus 37 
to 23     
fr 24     

lø 25     
sø 26     

ma 27     
ti 28  Generalfors. Maries Have Herskind F-hus 10 
on 29     
to 30     



 

 27 

Maj 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

fr 1     

lø 2     

sø 3 10
30

 Konfirmation Sjelle Kirke 41 

ma 4     

ti 5 19 Tove Vejgaard. Aktiv dødshjælp Salen. Hertha 45 

on 6     

to 7  Seniorforening. Tur til Aarø  14 

fr 8     

lø 9 13 
11&14 

Løvspringstur. DN 
Åbent værksted og Lørdagscafé  

Virklund 
Hertha 

17 
48&45 

sø 10 9
30 

&11 Konfirmation (2 gange) Skivholme Kirke 41 

ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15  Seniorforening. Tur til Bytoften  14 

lø 16     
sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20 20

30
 DN-nattergaletur . Tåstrup Sø Stjær skole 17 

to 21  Forårsfest m.m.  Herskind Brugs 21 
fr 22  Tilmeldingsfrist. Kirketur  40 

lø 23     
sø 24     

ma 25 10
30 

14 
Konfirmation 
Gudstjeneste i det grønne 

Skjørring Kirke 
Storring Præstegård 

41 
40 

ti 26     

on 27  Frist for indlæg til juni-udgaven  3 

to 28     

fr 29     

lø 30 20
30

 DN-fugletur på Sporet v. Herskind Hertha 17 

sø 31 12
30

 Kirketur til Tange Sø m.m.  40 
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Juni 2015 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

ma 1  Frist for aflevering af løsninger  3 

ti 2     

on 3     

to 4     

fr 5     

lø 6 4 DN-fugletur på Sporet v. Herskind Hertha 17 

sø 7     

ma 8     

ti 9     

on 10     

to 11     

fr 12     

lø 13     

sø 14 13 Sporenes Dag. Sporet v. Herskind Hertha 16 

ma 15     

ti 16  Seniorforening. Tur til Aarhus havn  14 

on 17     

to 18     

fr 19     

lø 20     

sø 21     

ma 22     

ti 23  Sankthansaften. Borgerforeningen 

Sankthans 

Fuglevænget 
Skivholme F-hus 

22 

35 

on 24     

to 25     

fr 26     

lø 27     

sø 28     

ma 29     

ti 30     
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Nyt fra HB-sporten 
 
Bestyrelsen: Adresse Telefon 
Formand: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 4060 3591 
Næstformand: Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind 4063 5568  
Kasserer: Ulla Hansen  Hedevej 26, Herskind 2825 1791 
Udv.medlem: Birgitte Nielsen   Udsigten 2, Sjelle 2235 2008 
Udv.medlem: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 
Udv.medlem: Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649  

Udv.medlem: Line Abildgaard Glentevænget 24, Herskind  2080 2511  

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

Generalforsamling 19.febr.2015. 
Fremmødte: 11 medlemmer og 4 fra bestyrelsen  
Velkomst v. formand Kim Jakobsen  

1. Valg af dirigent. Inge H. Jakobsen enstemmigt valgt   

Det konstateres, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  
2. Bestyrelsens beretning ved formanden:  

  Endnu engang velkommen til HB´s generalforsamling 2015. Igen har vi haft et 

spændende år på mange måder. Som de øvrige år har bestyrelsen holdt 9 møder og 

klaret mange ting via mail og sms´er.  
  På vores møder har vi arbejdet intenst og målrettet, hvilket også har resulteret i at 

mange af opgaverne er blevet løst. Løbende har vi tage nye ting med på dagsorde-

nen og ind i prioriteringslisten. 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 

med glæde at se tilbage på et år, hvor vi er lykkedes med stort set dem alle og end-

nu flere, som løbende er kommet til. Der er indhentet børneattester hos alle som har 

med børneholdene at gøre, samt bestyrelsen.  
  I 2014 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 er i år steget fra 181 i 2013 til 233 i 2014. Nogle år går 
det op andre desværre ned, noget vi nok må vænne os til i årene fremover. Verden 

forandrer sig og valgmulighederne bliver flere og flere. Men HB følger med og 

tilpasser os udviklingen og gør alt for at ligge i den forreste del af feltet.  
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Herskind Boldklub 
  Arbejdsdagen i 2014 blev det helt store tilløbsstykke med kæmpeopbakning af 

mange frivillige hænder. Vi fik bl.a. malet og ryddet op i klublokalet – og der er 
kommet ny opvaskemaskine, nyt køleskab og nye pokalskabe. Bordplade bliver 

monteret engang efter uge 10 i 2015. Gjort omklædningsrum og toiletter rene samt 

fået tømt og ryddet op i containeren.  

  Vi har haft 3 gode møder med skolen i løbet af året. På møderne har vi drøftet de 
daglige ting i forbindelse med brugen af hallen fx rengøring. Her har skolen sat en 

ekstra rengøring ind om dagen, så hallen og omklædningsrummene er rene, når HB 

overtager. Vi har talt om vores nye fælles redskabsrum og indretning heraf. Alt i alt 
nogle gode møder, hvor vi stort set altid er kommet frem til konstruktive løsninger.  

  75m
2
 nyt redskabsrum stod klart i løbet af efteråret. Det gamle havde taget sin tør 

og var i løbet af sommeren blevet pillet ned, så der var plads. Resultatet taler for 
sig selv. Vores hal er pæn og ryddelig, alle redskaber står nu tørt og godt og med 

masser af plads omkring sig. Projektet er forløbet godt, og som vi fortalte på sidste 

generalforsamling, har HB lagt 1/3 del i kassen, mens skolen og kommunen har 

taget hver deres 1/3 del.  
  I efterårsferien fik vi malet omklædningsrummene og mellemgangene – en aftale 

vi lavede med skolen. Så sørgede de for nye dørpartier. Herskindhallen skal være et 

godt sted at komme og være indbydende – ikke slidt.  
  I uge 31 fik vi besøg af Liverpool fodboldskole. Tre dages intens fodboldskole 

blev afviklet i fantastisk sommervejr med entusiastiske trænere fra den engelske 

storklub, som mødte glade og talentfulde børn fra Herskind og lokalområdet. Vi er 

glade og stolte over, at vi kunne trække et arrangement som dette til byen.  
  I uge 33 afholdt vi den årlige sommerfest. Vi havde som annonceret skåret søn-

dagen væk og lagt arrangementerne over til lørdag i stedet for, så der kunne sluttes 

af med et brag. Beslutningen må siges at bære frugt, for tiltaget blev en succes.  
Der var totalt udsolgt til fællesspisningen fredag, og samme aften måtte vi også 

melde alt udsolgt til lørdag aftens spisning - alle 94 pladser var revet væk. Også det 

traditionsrige morgenløb lørdag med efterfølgende morgenbuffet endte med at 
blive udsolgt.  

  Søndag stod på oprydning, og her stillede der et stort hold op på omkring 20 mor-

genfriske, så oprydningen gik hurtigt. Fantastisk med så stor opbakning både til 

arrangement men mest imponerende at rigtig, rigtig mange gav en hånd med.  
KÆMPE TAK TIL ALLE SOM GAV EN HÅND MED ALLE DAGENE OG 

SELVFØLGELIG TIL ALLE SOM KOM OG BIDROG MED FANTASTISK 

STEMNING. Overskud på sommerfesten 2014 ligger på ca.13.000 kr.  
  Ved generalforsamlingen 2014 drøftede vi alle, hvordan vi kunne blive mere syn-
lige, og hvad kunne vi gøre for byen og medlemmerne – hvordan skulle vi bruge 
nogle af de penge, klubben havde til netop dette. Vi i bestyrelsen synes, at med nyt 
redskabsrum, maling af klublokale og omklædningsrum, Liverpool fodboldskole 
og nyt inventar til klublokale, så er der i 2014 gjort en masse.  
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Herskind Boldklub 
  Årets sponsorarrangement blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Til trods for 

at der var få tilmeldte til arrangementet, betyder det ikke, at der ikke er opbakning 
til klubben fra sponsorerne. Vi er i fuld gang med at gentegne skilte i hallen og de 

fleste sponsorer har valgt at gentegne. En stor tak til alle vores sponsorer for det.  

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

Orla Ramussen, Bent Reiche og Orla Ettrup. Uden dem havde flere af medlemmer-
ne været dehydreret – så her skal der også lyde en tak.  

  Uden engagementet fra afdelingsformændene Inge Jakobsen, Søren Nedergård og 

Orla Rasmussen og masser af øvrige frivillige havde året budt på meget mere ar-
bejde for os i bestyrelsen – hvilket også udløser en tak for hjælpen i 2014.  

På vegne af HB`s bestyrelsen Kim Jakobsen 

Årsberetning badminton 2014. 
  I motionsrækkerne i 2014 har turneringen været i fuld gang, og her er der virkelig 

blevet kæmpet. Vi har igen afviklet klubturnering, hvor der virkelig er blevet kæm-
pet igennem om titlen og håneretten for det kommende år.  

  Lørdag d.13.dec. holdt vi julebadminton i Hallen. Vi hyggede med turnering fra kl. 

12 til 14
30

. Herefter spiste vi frokost og hyggede i de flotte nymalede klublokaler.  

  2014 har desværre været et år, hvor vi har kunnet mærke, at vores medlemstal i 
børne- og unge-rækkerne er gået ned - Vi ved dog ikke, om den nye skolereform 

har haft en påvirkning på nedgangen.  
  Der var mulighed for, at vores børn og unge kunne deltage i turneringer og stæv-
ner samt det store lokale kommune-mesterskab, men desværre var der ingen, der 

tilmeldte sig. Vi har fået kontakt med Galten Badminton, som ønsker samarbejde 

omkring ungdomsbadminton.  

  Hvis vi ikke får flere børn og unge til klubben, ser jeg det som en nødvendighed 
at tilbyde vores børn muligheden for at træne i Skovby / Galten. Vi har stadig brug 

for hjælp i badminton afdelingen og vil gerne efterlyse trænere, hjælpere til infor-

mationsarbejde omkring tilmelding til ungdoms stævner osv.  
Med venlig hilsen Badminton afdelingen. Søren Nedergaard.  

Gymnastikafdelingens beretning sæson 2014/2015 
Gymnastikafdelingen har tilbudt følgende aktiviteter i 2014/2015:  

 -7    fra 1.klasse  
         – som et nyt skud på stammen.  

  I denne sæson har Megan overtaget instruktørrollen på Forældre/barn holdet i 

stedet for Maja, som nu er nedkommet med et nyt potentielt medlem til holdet. Der 

er tilmeldt 16 børn, hvilket er fint til at give godt liv i hallen onsdag eftermiddag.  
  På børneholdet er der i år hele 30 livlige piger og drenge, som Ulla holder godt i 

gang. Ulla er godt hjulpet af Helle, Pernille, Julie og Camilla, ellers kunne det nok 

være umuligt at holde styr på alle ”lopperne” på én gang, og dermed måske en 
dårlig oplevelse for nogle af børnene. Hjælpeinstruktører er også højt i kurs.  
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Herskind Boldklub 
  Springgymnastikken har Mickey, Victor og Anni stadig et godt tag i med hjælp 

fra Jesper. Der er nogle gode og energiske potentielle springtalenter blandt de 8 
tilmeldte børn.  

  Tirsdag aften er det de voksnes tur til en gang ”kroppen igennem motion”, og 

bortset fra et par nytilkomne i denne sæson er det den sædvanlige trofaste flok, 

som har været med i mange år. 15 i alt, når vi er flest.  
  Til Zumba onsdag aften er vi 15 (kvinder), som prøver at svinge rumpetten i takt 

med vores dygtige instruktør Rikke. Musikken er ikke til at stå stille til, så der må 

svedes.  
  Alt i alt dejligt, at hushandler og de flotte nybyggerier i byen bringer liv og grund-

lag for opretholdelse af aktiviteterne i Herskind Boldklub. Vores årlige og traditi-

onsrige HB gymnastikdag finder i år sted søndag den 29. marts fra kl.14 til ca.16 i 
Herskindhallen. Vi håber, det igen i år går sådan, at 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.             16.2.2015/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 2014 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 

for deres arbejde.  

Årsberetning for Herskind Boldklub senior fodbold 2014 
  Undertegnedes sidste artikel banker hermed på døren efter at have skrevet for 

dette kulørte magasin i fire år. Jeg siger tak for muligheden og måske på gensyn!  

  2014 var en rendyrket tur i rutsjebanen for De Grønne Slagtere. Foråret bød på en 
historisk flot 3. plads i serie 4, hvor kun tre point adskilte os fra HØST-duksene. 

Tilmed sikrede vi i sidste runde via en flot 2-1-udesejr over Lisbjerg, at de blev 

sorteper i kampen om 1.pladsen og derfor måtte tage til takke med endnu en sæson 

i serie 4 (he-he). Herskind Dreamteam scorede suverænt flest mål i puljen, hvor det 
blev til hele 40 kasser fra de grønblusede. I pokalturneringen røg vi i 3. runde ud til 

serie 3-holdet fra Galten, der vandt efter straffesparkskonkurrence. Så blev det 

sommer, og den store spillerflugt, som vi længe havde frygtet, men vidste ville 
komme, kom. Skader, studie, arbejde, børn og nye sportslige udfordringer var nog-

le af de faktorer, der spillede ind. Den spillende scout, Stefan Didia, gjorde igen-

igen et fornemt stykke arbejde og hentede en håndfuld nye spillere til klubben. 
Men kontinuiteten var ikke længere den samme, hvor godt og vel hver anden 

træning endte med at blive aflyst grundet for få tilmeldte spillere.  
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  Kulminationen på det hele var, da HB primo nov. ikke kunne stille hold til den 

sidste og afgørende kamp, og derfor måtte se sig selv rykke ned i serie 5. En drøn-
ærgerlig måde for det afgående trænerteam og spillerne at efterlade Herskind på. 

Mange etablerede spillere har i denne vinter nemlig valgt at søge ny udfordringer, 

og en ny træner skal findes. Så man må sige, at HB starter på en frisk i serie 5. 

OBS: Træning er tirsdage fra kl.19 til21 på grusbanen, og nye ansigter er yderst 
velkomne!  

På vegne af Herskind senior fodbold, Mads "Madkas".  

Old boys 
  I 2014 holdt Morten Scou og Geert Jonassen snor i de gamle i old boys afdelingen 

og ikke mindst for at kalde ind til træning. Morten stod i spidsen for Old Boys tur-

neringsholdet. Året 2014 var desværre præget af mange skader og afbud, men det 
til trods formåede vi at spille meget lige op med tidligere danmarksmestre, divisi-

ons- og danmarksseriespillere. Træningen har budt på alt fra 6 til 16 spillere, men 

ligegyldigt antallet, så har det sociale aspekt været i højsædet – vi har indset, at en 
proff-kontrakt i udlandet er endegyldigt væk. Morten har valgt at stoppe som man-

den, der sætter holdet i 2015. Tak Morten for indsatsen. I 2015 tager vi så en pause 

fra turneringen og lægger alle kræfter i at være flere til træning, og forhåbentligt 
kommer der flere nye ansigter til, så vi kan stille op med et turneringshold i 2016.  

Selvom vi ikke er teenagere mere, er vi dog kommet så langt, at alle har en smart-

phone, og via den har Geert fået hjælp til at kalde ind til træning – godt nok er vi 

ikke tilmeldt turnering, men vi er tilmeldt HOLDSPORT – og her melder vi til og 
fra til træning, så alle har et overblik over hvem og hvor mange, der kommer. 

HB Runners 
  Igen i 2014 har humøret været højt i blandt den lille faste skare af HB Runners. 
Ud over løbeturene rundt i lokalområdet er det også blevet til et par ture omkring 

Brabrand Sø. Vi har haft løbere af sted til IFORM-løbet i april samt Hjerteløbet i 

oktober. HB Runners har deltaget i og arrangeret de 2 lokale løb: Sommerfestløbet 
og Nytårsløbet. Med stor deltagelse fra de lokale. Dejligt!  

  Næste år ser vi frem til forhåbentlig flere medlemmer og flere fælles løb.  

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse  
Fremlæggelse v. Ulla Jacobsen.  Kommentarer til regnskab:  

Orla: Regnskab fra FCL burde fremlægges ved generalforsamlingen, da vi ”ejer” 

halvdelen. Inge: Hvad sker, hvis FCL eksempelvis har underskud?  
Morten S: Forklaring af samarbejdudvalgets arbejde/kompetencer.  

Konklusion: Vi tager FCL’s regnskab med (til orientering) ved efterfølgende 

generalforsamlinger, idet regnskabet kan (ved eksempelvis underskud) have 
indflydelse på HB’s regnskab. Til orientering: FCL er en økonomisk sund klub 

med pænt overskud og indestående.  

Årsregnskabet blev godkendt.  
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4. Indkomne forslag 
- Vedtægtsændringer (Suppleanter, Ændring af navn i vedtægterne, Sociale kontingenter)  
Bemærkning fra dirigent: Vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne være tilgæn-

gelige i klublokalet en uge før generalforsamlingen. Dette har ikke været tilfældet. 

Der er enighed på generalforsamlingen om, at punktet bliver behandlet alligevel.  
Formelt foretages der ændring af klubbens navn i vedtægterne.  

Ændring vedr. Socialt ansvar § 5 – enstemmigt vedtaget.  

Ændring vedr. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter – enstemmigt vedtaget.  
Endvidere fremlagdes på generalforsamlingen forslag til vedtægtsændring vedr. 

fremlæggelse/tilgængelighed for vedtægterne i klublokalte jf. ovenstående. Denne 

ændring er imidlertid ikke fremsendt i tide og udskydes til næste generalforsamling.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og 2 suppleanter)  
Velkommen til Line Abildgaard og Lotte Fredslund. Begge blev enstemmigt valgt 

til bestyrelsen.  

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  
Tonny Hansen (revisor) og Freddy Weiling (revisorsuppleant) modtog begge 

genvalg. 

7. Eventuelt  

Ønsker til klubben og løse kommentarer:  

- Morten Schou: Evt. U19 fodboldhold v. Jan Erik Toft? Eller ekstern?  
- Søren N: fokus på badminton kommende år: trænerudfordring, rekruttering  

- Orla initierer generel snak om skolereform vs. Boldklubben.  

- Helle: Tonsehold for de mindste.  

- Ulla: HB Fit.  
- Søren: Forslag til familiekontingent. Hermed har både børn og voksne mulighed 

for at snuse til flere sportsgrene.  

- Crossfit maskiner udendørs.  
Tonni: Lamper i hallen generer til badminton. Kommunen kontaktes for afklaring 

Inge: Der er frie / ubrugte baner for hhv. oldboys og senior. Er dette godt nok?  

Skal eks. Badminton prioriteres, når der ikke er større opbakning.  

Kantine/klubhus:  
 

-slænget” hyres til at stå i ”boden”.  
Inge H Jakobsen takker og afrunder generalforsamlingen. 

HB Gymnastikdag søndag d.29.3.2015 fra kl.14 til kl.ca.16 
hvor holdene viser et udsnit af sæsonens udfoldelser. Alle er velkomne.  

  Der er fri entre og mulighed for at købe kaffe/the, saftevand og kage.  

  Før kaffen er der gæsteopvisning af:  
Hammel Gymnastikforenings JUNIORSPRINGHOLD. 

HB/Gymnastikafdelingen 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 

  Vinteren er ved at være forbi, og den lyse tid nærmer sig. Vintergækkerne 

titter frem og snart begynder fuglene at kvidre ved morgenstund. 

Afholdte arrangementer siden sidst: 
  Vi har den stolte og ældgamle tradition i Skivholme, at vi afholder faste-

lavnssoldater, og i år var ingen undtagelse. Lørdag d.14.2.2015 kl.8
30

 duk-

kede der 17 morgenfriske soldaterbørn op ved forsamlingshuset. De brugte 

hele dagen på at besøge samtlige huse og gårde i området med sang og ind-

bydelse til fest i forsamlingshuset søndag d.15.2.2015. Her mødte 28 børn i 

alle aldre samt 40 voksne op til en rigtig god eftermiddag med kaffe og kage 

og tøndeslagning og hvad dertil hører. 

  Generalforsamlingen d.19.2.2015 blev startet op med fællesspisning og 

derefter indslag fra kommunen om den kommende cykelsti, vi alle glæder 

os til at få (også selv om den nok først kommer efter sommerferien). Der var 

mange kommentarer og gode forslag, så løsningen bliver så god så muligt 

for alle parter. 

Kommende begivenheder: 
  Der afholdes vårfest i forsamlingshuset d.27.marts kl.18

30
. Medbring en 

ret til fælles buffet. Der kan købes drikkevarer til en rimelig penge. Der er 
musik, dans og masser af snak. 
  Der afholdes arbejdsdag d.9.april fra kl.16. Mød op med godt humør og 
arbejdstøj. Der skal gøres forårsklart både inde og ude, så vores hus fremstår 
som et rart sted at være i for vores gæster, der vælger at afholde deres speci-
elle 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. Drikkevarer  
kan købes til rimelige penge.  
Bestyrelsen: 
Formand: Søren Stein  Høstvej 6                  tlf. 4020 5158 
Kasserer: Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Niels Jørgensen   Ladingvej 28A tlf. 4087 5534 
Rikke Jensen Ladingvej 27            tlf. 2179 2331 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B      8695 4491/2382 2501  
Gert Johansen  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955 
Ole Knudsen  Ladingvej 29  tlf. 2927 9391 
Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 
HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net 

Rikke Jensen 

http://www.skivholme.net/
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Udlejning v/ Anna Marg.Kristensen Tlf. 5358 1303  
Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk  

Forsamlingshusets hjemmeside; www.herskind-forsamlingshus.dk 

 Konfirmation 2015. Mangler du et sted at holde festen d. 10. maj?  

– Herskind forsamlingshus er ledig. 

   Klik ind på kalenderen på hjemmesiden. Her kan du se oversigten over 

ledige dagen/weekender, samt priser – ellers kontakt udlejeren. 
 

Generalforsamling: Herskind forsamlingshus havde generalforsamling, 

tirsdag d.17.2. 

Bestyrelsen efter konstituering: 
Formand: Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8  Tlf: 8695 4180 og 5358 1303 
 Mail: annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk                   
Kasserer: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind    Tlf: 8695 4183 
Sekretær: Minna Gaardskjær, Lærkevænget 2       Tlf.:4268 6658 
Sponsortavle: Berit Pallesen, Vibevænget 39         Tlf. 8695 4310 og 2660 2401  
Best.medlem: Kennert Nielsen, Landsbyvænget 38A.  8695 0772 og 6136 2741  
Suppleant: Tonny Hansen, Lærkevænget 12 Herskind    Tlf: 8695 4086 
Revisorer:  Jane Thomsen, Fuglevænget 26   Tlf. 2175 8770 

Anne Kaae, Ladingvej 4, Herskind   Tlf. 2631 7810  
Anna Margr. 

 

Forårsbinderi: onsdag d. 25. marts, kl. 18
30

 -22. 

Vibeke og Mette fra Deco Plant kommer og hjælper os med at lave fine 

forårsting. Lær at lave en forårs/påske dekoration til bordet samt en forårs/ 

påskebuket, måske med en lille rede. Pris 250,- kr. inkl. materialer. Tilmel-

ding senest d.22.3. til Anna Marg. 5358 1303 eller Berit, tlf. 2660 2401. 

mailto:udlejning@herskind-forsamlingshus.dk
http://www.herskind-forsamlingshus.dk/
mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Efterlysning: 

Madholdet til landsbydagen efterlyser en brugbar fryser, til foræringspris. 

Kontakt Mogens Grejsen på tlf. 2582 6087   eller Anna Marg. 5358 1303    
 

Seniorklubben:   
Mødes i forsamlingshuset onsdag i ulige uger kl.11-14, hvor vi synger fra 

højskolesangbogen - går ture - laver frokost i fællesskab. Pris inkl. øl/vand 

50 kr. Vi tager på virksomhedsbesøg ca. hver anden gang efter aftale. Sidste 

gang, vi mødes i seniorklubben i denne sæson, er onsdag d.22.april, hvor vi 

besøger Botanisk have/væksthusene. Har du lyst til at være med i senior-

klubben, møder du blot op i forsamlingshuset. Der er ingen til/framelding. 

Vil du vide mere, kan du kontakte Anna Marg. på tlf. 5358 1303 
 

Quindeaften fredag d.6.marts: 
Vi gjorde det igen! En fantastisk, forrygende aften med mange glade gæster 
og veloplagte udstillere. Forsamlingshuset var endnu engang fyldt op med 
Quinder i alle aldre. Yngste deltager var 1 år og ældste i firserne. Alle hyg-
gede sig, der blev handlet ved boderne og flere fik massage. 
  I år levede udvalget op til det, de lovede efter sidste quindeaften – knap så 
mange gæster – så der var mere albuerum. På gensyn igen i 2016. 
  Tak til de frivillige hjælpere. Louise, Joanne, Anne og Kirsten. Uden jeres 
hjælp igen quindeaften.       Berit og Anna Marg. 

  
Medlemskontingent:  

Bestyrelsen, takker alle jer, der har betalt kontingent for 2015 – men nogle 

mangler endnu. Kassereren har været rundt med erindringsskrivelse. Nogle 

er sikkert uforskyldt, idet mange modtog en våd og ulæselig opkrævning – 

da der var regnvejr og våde postkasser, den dag kassereren var rundt 1.gang 

i januar. Sidder der nogle og tænker, vi har endnu ikke set noget til en op-

krævning, kontakt da Bent Nielsen på tlf. 8695 4183. 

HUSK: Det er vigtigt at bakke op omkring byens kulturelle samlingssted – 

hvis ikke – forsvinder det.                  Bestyrelsen   
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Herskind Folkekøkken 
Generalforsamling Herskind Folkekøkken torsdag d.5.februar 2015 
Dirigent: Mogens Grejsen 
Formandens beretning: v. Joanne Ryall Jensen 
                     Formandens Beretningsquis  Se nedenstående. 
Regnskab: v Lillian Andreassen 
                    Orientering om menu og indkøb til middagene. 
                    Regnskabet udleveret til medlemmerne. 
Valg af bestyrelse og revisor: 
                    Lillian Andreassen forlader bestyrelsen 
                    Hanne Palm vælges og overtager kassererposten 
                    Hans Gravsholt stopper som revisor 
                    Lis Weiling vælges som revisor 
                    Resten af bestyrelsen genvælges: Hans Christian Sørensen, 
                    Kaj Kristensen, Joanne Ryall Jensen og Nina Andersen 
Depositum og kontingent:  
Livlig debat. Ved hver spisning er der fast udgift til ”Forsamlingshuset” – 
Er der mange afbud til spisning, er det svært at have nok penge til DET 
GODE MÅLTID. Vi kan være flere medlemmer, gennemsnitsalderen på 
medlemmerne er høj, så vi ser gerne 4-5 nye familier. Vi må alle opfordre 
nye som gamle i byen til at komme med. 
  Vi vedtager at hæve depositum og kontingent for voksne til 50 kr. 
Forslag og Eventuelt: ingen.   Ref. Nina Andersen 

FORMANDENS BERETNINGSQUIZ 2015 
Hvor mange aktive medlemmer har Herskind Folkekøkken 1. februar 2015? 
92  93  94 
Hvilken dag blev Landsbydagen 2014 afholdt? 
Fredag d.12.4.     Fredag d.14.4.    Fredag d.16.4. 
Landsbydagen 2015 afholdes fredag den 17. april, hvad er temaet? 
Scener fra en landsby    På sporet af fremtiden    Hellere lille og vågen, end stor og doven 
Hvor blev folkekøkkenet afholdt den 5.juni 2014? 
I forsamlingshuset Hos Hertha  På legepladsen 
Hvem var madformand til spisningen i december måned? 
Preben  Svend  Henning 
Hvem klarer oprydning i salen, når vi har spist? 
Forrige madhold Næste madhold Børnene 
Hvilket år blev Herskind Folkekøkken stiftet? 
Det år formanden blev konfirmeret Året før Året efter 
Hvad blev der serveret flest gange i madåret 2014/2015? 
Ko  Gris  Kænguru 
Fællessangen til Herskind Folkekøkkens 20 års fødselsdag, er lavet på flg. melodi … 
I en kælder sort som kul Kasper, Jesper & Jonatan Dyrene i Afrika 
Er Herskind Folkekøkken at finde som gruppe på Facebook? 
Ja  Nej 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

    Siden sidst har der været jul og nytår, og snart står 

påske og pinse for døren! - og konfirmationer, ikke at 

forglemme!  Julegudstjenesten i Skivholme Kirke var jo 

helt speciel, fordi den på DR1 blev sendt direkte til hele 

Danmark. Vi hører fra nær og fjern, at folk var glade for 

den start på julen. Kl.10 rullede de store biler fra DR ind 

på P-pladsen, kl.13 holdt koret generalprøve, og fra 

kl.15 var der transmission.  

   Efter kl.16 fik DR-folkene travlt med at pakke det hele sammen, så de 

kunne komme hjem og holde jul; men præst, organist og kirkesanger skulle 

først lige holde julegudstjeneste også i Skjørring Kirke! Der er nemlig altid 

julegudstjeneste i alle tre kirker. 

 
  Nytårsfesten blev afholdt på den gode, gamle måde - ikke alt skal være 

anderledes. Stor tilslutning til koncerten med Rolf og Anne Marie i kirken, 

og den berømte svesketærte var der senere opskrift på i Galten Folkeblad! 

  Samarbejdet mellem de "gamle" sogne fortsætter. Derfor omtales de fælles 

arrangementer her. Det hele kommer her kort i kronologisk orden. Mere fyl-

dig omtale og gudstjenestelister kan som sædvanlig findes i det nye kirke-

blad, hvor der også er en herlig historie om en kirkebøsse - fortalt af en 

konfirmand. 

Onsdag d.11.marts kl.19
00

: Stillegudstjeneste i Storring Kirke. 

Torsdag d.12.marts kl.19
30

 er der KirkeMUSIKhøjskole  i Skovby Kirke 

ved musiktrioen "Zenobia" med nye fortolkninger af danske viser og sange. 



 

 40 

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

Tirsdag d. 17. marts kl.14
00

: Kirkehøjskole i Storring konfirmandstue. 

Denne gang startes der undtagelsesvis med fællessang og kaffebord, og 

derefter er der lysbilledforedrag om nobelpristageren "Selma Lagerlöfs liv 

og digtning" ved litteraturforsker Nanna Drejer. 

Torsdag d. 19. marts kl.14
30

 er der hyggeeftermiddag i Sognegården. 
Foruden eftermiddagskaffe og kage - det kan vi da ikke undvære - vil 
Mathias Sørensen fra Sjelle fortælle om en spændende tur til Afrika.  
  Mathias er jo den flotte herre i kjole og hvidt og høj hat, som skænker 
nytårschampagne i Brugsen, så ved vist alle, hvem han er! 
  Som sædvanlig synger vi lidt fra Højskolesangbogen, og måske har nogen 
et eller andet at vise frem eller berette. Alle er velkomne!  
Palmesøndag, d. 29. marts kl.10

30
 er der en speciel påskegudstjeneste i 

Skivholme Kirke: 2 kor medvirker til at formidle påskens hændelser gen-

nem sang og musik. Det er vores eget kirkekor + koret fra Skovby Kirke, 

som har fundet sammen. Det hele gentages kl.14
00

 i Skovby Kirke. 

Torsdag d. 16. april kl.14
30

 er der igen hyggeeftermiddag i Sognegården. 

Hov, det er jo dronningens fødselsdag, så vi må vist have et flag på bordet! 

Nogle kalder hende en levende legende; men det er nok ikke den slags 

legender, Pelle Palm fra Herskind har lovet at fortælle om! 

Det er et spændende område, som jeg i hvert fald ikke ved ret meget om. 

Pelle Palm har tidligere fortalt om Mikkel Ræv, som vi jo har et billede af i 

Skivholme Kirke. Alle er velkomne. 

2. pinsedag, mandag d.25.maj kl.14 er der gudstjeneste i det grønne - 

denne gang planlagt til at blive afholdt i Storring Præstegårdshave. Hvis det 

mod forventning skulle blive dårligt vejr, er kirken lige i nærheden. Efter 

gudstjenesten, hvor områdets præster medvirker, giver kirkernes 3 

voksenkor fælles koncert som sidst. Det er godt med samarbejde!  Medbring 
noget at sidde på og evt. en kaffekurv. 

Sogneudflugt igen i år - selvfølgelig! 

Søndag d.31.maj går turen først til EL-museet ved Tange Sø med rundvis-
ning. Derefter får vi kaffe og lagkage? på Svostrup Kro, og på hjemvejen 
gør vi holdt ved Tvilum Kirke, som tidligere har været del af et munkeklo-
ster fra år 1250. Opsamling starter kl.12

30
 ved Skjørring Kirke, derefter ved 

dammen øst for Sjelle Kirke, ved Herskind Brugs,Skivholme Kirke og ved 
Skivholmevej i Skivholme. Forventet hjemkomst ca. kl.18. 

Husk tilmelding senest fredag d. 22.maj til Jette Lassen, tlf. 4126 4129 
eller mail: graverjette@live.dk                Eva Bach  

mailto:graverjette@live.dk
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Årets konfirmander 
Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag den 3.maj kl.10

30
:  

Mads Hyrkäs Clausen,   Glentevænget 22, Galten  
Viktor Peterslund Edlefsen,  Højagerparken 4, Sabro  
Sophie Finderup,   Bøgevænget 15, Galten  
Mathilde Hanberg Høeg,  Voldbyvej 61, Sjelle  
Henry William Venø Jakobsen,  Rohde 1, Skjørring  
Emma Høgh Jensen,   Smedevænget 54, Skovby  
Cecilie Maria Rennison Keblovszki,  Lyngfeldvænget 9, Galten  
Laura Kulas,   Fortevej 8, Galten  
Gustav Bay Nielsen,   Christinedahlsvej 52, Skovby  
Emma Nisker,   Tunøvej 6, Skovby  
Rikke Hedegaard Rasmussen,  Præstdam 28, Galten  
Sophia Viola Rohbrahn,   Skolevej 24, Galten  
Louise Holch Rydahl,   Rødlundvej 220 C, Harlev  
Signe Haurum Dahl Schriver,  Bøgebakken 7, Harlev  
Emilie Børsting Steffensen,  Damkærvej 1, Harlev  
Nina Vaarmark,   Stationsvej 25, Herskind  
Manja Rosfeldt Statager Vandborg,  Toustrup Stationsvej 35, Sporup  
Nikolaj Flarup Wodstrup,  Rugvej 14, Galten  
Signe Skyldahl Mortensen,  Porskjærvej 31, Galten 
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.10.maj kl.9

30
:  

Christian Aggerholm Andersen,  Præstemarken 6, Skivholme  
Ellen Rask Bøgh,   Langelinie 53, Herskind  
Axel Balman Gravgaard,  Voldbyvej 83, Sjelle  
Johannes Bjørnsen Hansen,  Hirsevænget 98 B, Galten  
Mathilde Skorstengaard Hegelund,  Voldbyvej 78, Sjelle  
Tobias Harry Jensen,   Vibevænget 51, Herskind  
Simon Hoffmeister Jensen,  Ladingvej 27, Skivholme  
Frida Biering Krogh,   Skyttehusvej 2 B, Skivholme  
Mette Gilling Pedersen,   Fuglevænget 31, Herskind  
Frederikke Sebald Sørensen,  Ladingvej 29, Skivholme  
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.10.maj kl.11

00
:  

Frederik Maagaard Andersen,  Eshøjvej 40, Skivholme  
Bolette Bendixen,   Hedevej 20, Herskind Hede,  
Christine Louise Larsen Brown,  Kappelsdal 23 B, Hammel  
Tobias Møller Fogh,   Præstemarken 4, Skivholme  
Kasper Frandsen,   Tilst Vestervej 43, Tilst  
Luna Vestergaard Heitmann,  Fuglevænget 10, Herskind  
Emma Hampe Kring,   Lærkevænget 7, Herskind  
Julie Thuesen Madsen,   Vibevænget 27, Herskind  
Andreas Giessing Nielsen,  Brombærvænget 1, Skovby  
Thomas Birkedal Olsen,   Samsøvej 2, Skovby  
Følgende konfirmeres i Skjørring Kirke 2.pinsedag, mandag d.25.maj kl. 10

30
:  

Anja Jantzen,   Langelinie 26, Skjørring  
Mette Jantzen,   Langelinie 26, Skjørring 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra ulvene 

   Ulvene er begyndt at snuse lidt til morse og andre koder. Vi har alle fået 

lavet en kodeknuser - så vi er beredt! Her i foråret arbejder ulvene videre 

med kokkemærket, så vi kan få mærket på skjorten. Vi er glade for, at vi går 

foråret i møde, for ulvene elsker at være ude.  

Nyt fra juniorspejderne (4.+5. klassetrin) 
   Hos juniorspejderne er vi lige startet på "Stifinder" mærket. Her skal vi 

arbejde med kort og kompas, lære at læse kort og lave vores eget primitive 

kompas. Der bliver også lejlighed til at finde poster ved hjælp af GPS. Vi 

har allerede lavet kort, der viser spejdernes vej fra hjem til skole og vi har 

tegnet kort efter luftfoto.   Mange spejderhilsner fra Henriette 

Trop- og senior spejderne. 
  I weekenden d.21. & 22.febr. var vi på hyttetur i hønsehuset på Helgenæs. 

En dejlig hytte i den flotte natur på Helgenæs uden mobil og internet forbin-

delse.  Efter  at have spist  vores madpakker gik turen til Tyskertårnet og 

Sletterhage. Vejret var dog ikke det bedste ”regn og slud”, men pyt vi er jo 

spejdere, og vi var også de eneste, der var på stranden den dag. 

  På turen fra Sletterhage til Lushage skulle vi lave en strandrensning, en ak-

tivitet til mærket ”Naturvogter”. Da vi var halvvejs, holdt vi en lille pause, 

for at hvile de trætte ben, men pludselig kom en stor bølge, og vi sprang op 

og ind mod land. Det var dog ikke alle, der nåede det. Hvor kom den bølge 

fra, var der flere der undrede sig over. Men da så vi agterdækket på Mols-

linens katamaran-færge, aha, der var synderen. Flere af spejderne måtte da 

gå tilbage til hytten med vand i støvlerne. 

Resten af weekenden gik godt. Vi hyggede os i hytten med spejderaktiviteter. 

Hilsen Trop og senior spejder. 

Vinter/forår i bæverdammen. 
  Vi er kommet godt i gang. De mørke aftner har vi brugt på start af Klar dig 

selv mærket. Vi har syet en lille bamse, vi har lavet vores egen refleks, vi vil 

fortsætte med aktiviteter ude, nu det er ved at være lyst. Vi har prøvet at kla-

tre. Det var vildt.  

  Vi er p.t. 16 bævere og 2 faste ledere og 3 ledere der ruller. Så glæder vi os 

til, vi skal på lejr på Trevæld i Kr.himmelfartsferien sammen med ulvene. 

Bævermøderne er om onsdagen fra kl.16
30

 til 18. 

Bæverhilsen Lars, Linda, Katrine, Jesper og Karen (tlf. 4115 2334)  
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KFUM-spejderne i Herskind 

Nyt fra Gruppen. 
   Vores dejlige spejderhytte Trekanten trænger til en renovation. Hytten er 
snart 30 år, og selv om vi passer godt på den, er den ved at være slidt. Vores 
plan er at udskifte taget, så vi kan få mere isolering i, samt udvidelse af det 
overdækkede areal. En Luft-til-Luft Varme-pumpe samt nye vinduer, så vi 
kan spare på energien. Større fliseareal og mere lys udenfor, jo ønsker er der 
nok af. Vi søger flere steder om støtte til vores planer, og vi håber at komme 
i gang her til foråret.       Hilsen Gruppeleder Nels Jørgen 

Spejderne oppe på mærkerne 
  Der er nogle af spejderne, der gør en indsats ud over det sædvanlige for at 
opnå bestemte mærker. Maiken og Amalie klæder sig lidt anderledes end de 
andre tropsspejdere for at opnå Skirty-nederdelsmærket. De har nemlig ne-
derdel på sammen med uniformen til hvert spejdermøde. Reglerne for at op-
nå mærket er, at man skal have nederdel på til alle spejderaktiviteter i et år, 
med mindre lederne mener, det er for farligt i forbindelse med en bestemt 
aktivitet  
  Ulveunge Rasmus på 9 år, har sat sig for at få Snorky-mærket, og for at 
tage det skal man sove udenfor i telt i et år. Helt præcist 365 dage ud af 400! 
Det er i skrivende stund blevet til 212 dage. Han har klaret kraftige regnskyl 
og voldsom torden sidste sommer, Dagmar og Egon denne vinter, og som man 
kan se på billedet, er Rasmus heller ikke gået af vejen for et godt snelag. 

        
Medlemsstigning på 40 % 
  Det er ikke kun Rasmus’ telt, der har mærket vindenes susen. KFUM-spej-
derne i Herskind har også i overført betydning haft vind i sejlene i 2014. Vi 
har set en stigning i medlemstallet på 40 % hen over året. Udelivet tiltræk-
ker åbenbart børnene med plads til alle og højt til himlen. Men samtidig 
betyder successen jo så også, at der mangler ledere. Vi kan sagtens bruge 
flere hænder, så interesserede er meget velkomne.  

På vegne af Grupperådet, Susanne Østergaard 
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KFUM-spejderne i Herskind 

Grupperåd m.v. Herskind Gruppe 
 

Grupperådet  Adresse og mail  

Grupperådsformand Susanne Østergaard Nordmarksvej 3, Sjelle   
8695 4919  2089 6725  suserik@os.dk 

Grupperådsmedlem Jens Erik Treldal  Landsbyvænget 1, Herskind
 8695 4748  2328 3040  treldal@gefiberpost.dk 
Grupperådsmedlem Jeanette Engenskov Vibevænget 30, Herskind 
  5357 0994 jeanette_Engenskov@yahoo.dk  
Grupperådsmedlem Jacob Lemming  Vestre Skolevej 19, Skjørring 
 8754 0201  3127 0611  lemming.j@gmail.com 
Grupperådsmedlem Trine Juul Dyrehavevej 9, Skjørring 
 8618 4060 6160 2076 juul.trine@gmail.com 
Grupperådsassisstent Henriette Gravgaard, Voldbyvej 83, Sjelle Hede 
 8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk 
Kasserer Bent Kristensen  Vestre Skolevej 15, Skjørring   

8695 4193  2961 1258  bok@gefiber.dk 
Gruppeleder Nels Jørgen Nielsen  Stationsvej 25, Sjelle   

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 
 

Ledergruppen 
Bæverleder Karen Simonsen  Voldbyvej 32, Sjelle   

8695 4422  4115 2334  KarenSimonsen@spejdernet.dk 
Bæverassistent Linda Nielsen  Østre Skolevej 6, Skjørring t
 8694 3282  4055 5262  lindakk@ofir.dk 
Ulveflokleder Henriette Gravgaard  Voldbyvej 83, Sjelle Hede  

8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk 
Juniorspejderleder Joanne Ryall Jensen  Vibevænget 51, Herskind   

8695 4610  2031 0986  jo-jan@mail.dk 
Trop- og seniorleder Nels Jørgen Nielsen, Stationsvej 25, Sjelle   

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 
 

Den grønne gruppe 
RED: Anna Margr. Kristensen  Vibevænget 8, Herskind   

8695 4180  5358 1303  kajoganna@gmail.com 

IT: Joanne Ryall Jensen   Vibevænget 51, Herskind   

8695 4610  2031 0986  jo-jan@mail.dk 

Hyttefar Hans Christian Sørensen og 

hyttemor Kirsten L. Sørensen, Præstbrovej 8, Herskind. Tlf. 8695 4360 
  

mailto:njvnielsen@gmail.com
mailto:njvnielsen@gmail.com
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Hertha Levefællesskab 
Lørdags Café: 9.maj kl.14-16

30
. Alle udefra kan deltage. 

Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op.   

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

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

 

Foredrag d.5.maj 2015 kl.19 i Salen i Hertha 

Aktiv dødshjælp - eller aktiv hjælp indtil døden 
  

·    Hurtige meningsundersøgelser i Danmark tyder på, at der er et stort flertal 

for aktiv dødshjælp i landet. 

·   Man kan være for eller imod af mange forskellige årsager  

·   Lovliggørelse af aktiv dødshjælp har konsekvenser for et samfund 

·   Hvad er erfaringerne fra de lande, hvor aktiv dødshjælp er lovligt? 
  

Kom og få lidt mere klarhed over begreberne:    

Aktiv dødshjælp, assisteret selvmord, 'passiv' dødshjælp, lindrende 

behandling, palliativ indsats, palliativ sedering m.m. 
  

Oplægsholder: Tove Vejlgaard. Hertha-borger, overlæge og leder af 

Palliativt Team Vejle. Formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin 
  

Medunderskriver på manifestet 'Omsorg indtil døden', som kan læses her: 

http://www.omsorgindtildoeden.dk/412873919  
Per Clauson-Kaas 

 

Caramba 
Fredag d.27.marts kl.19 til ca.kl.20

15
 i Salen i Hertha. Entre: Gratis 

Hertha får besøg af folkemusik-ensemblet Caramba 

  Gruppen består af 35 musikglade mennesker og er hjemmehørende i Silke-

borg. De underholder med SANG, SPIL og DANS fra mange dele af verden 

og med forskellige rytmer og oftest på originalsproget. De optræder ikke kun 

for publikum, men også sammen med publikum under kyndig vejledning. 

  Jeg har selv været med i ensemblet i det sidste halve år og oplever, at 

Carambas musikalske udtryk er fuld af livskraft og glæde. Det er for ALLE, 

og tag også meget gerne jeres BØRN med. Det er spændende for både øjne 

og ører! Kom og vær med til at opleve en spændende aften! 

Else Foldager 

  

http://www.hertha.dk/
http://www.omsorgindtildoeden.dk/412873919
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Hertha Levefællesskab 

”Hygge hos Moder Jord” 
Herthas nye levefællesskab indviet 

  Herthas egen trubadur, Torben Wahlstrøm, slog de glade toner an, da der 
lørdag d.7.febr. var indvielse af det nye bofællesskab Nerthus i levefælles-
skabet i Herskind.  Her deltog de nye beboere sammen med familie, venner 
og medarbejdere, og det foregik på festlig vis med underholdning, sang og 
forfriskning. 
Venteliste kortet af 
  Det nye bofællesskab bliver hjem for 6 udviklingshæmmede. Det har været 
længe ventet og vil skære lidt af ventelisten på op mod 30 unge, som gerne 
vil bo i levefællesskabet. Der er behov for flere boliger, og planerne til 2 nye 
bofællesskaber – et med 7 lejligheder og et med 4  - ligger klar, men finan-
sieringen er endnu ikke på plads, fortæller Ole Uggerby fra Hertha. 
  Landsbyfonden, der står med den fysiske og økonomiske opgave omkring 
bygninger til de udviklingshæmmede i Hertha, arbejder på at få en samlet 
finansiering af den næste række byggeprojekter, der også omfatter en reno-
vering af det oprindelige bofællesskab Herthahus, som blev taget i brug for 
18 år siden. 
  Når disse projekter er gennemført, vil Hertha Levefællesskab være fuldt 
udbygget med plads til i alt omkring 150 beboere, heriblandt 30 voksne 
udviklingshæmmede. 
  Nerthus, som det nye bofællesskab er døbt, er et andet navn for gudinden 
Hertha - den oldgermanske gudinde for frugtbarhed, som også er blevet 
kaldt Moder Jord.   Kilde: Sinn, Midtjyllands Avis 
 

Biodynamisk havekursus på Hertha 
Søndag d.19.april 2015 kl.10-16 i caféen og gartneriet 

Praktisk kursus i biodynamisk grønsagsdyrkning i have og drivhus 
 Der vil blive gennemgået opformering af småplanter i drivhus, mistbænk 
og udenfor på bed, såtidspunkter, jordblandinger, sædskifter, grøngødning, 
etablering af såbed, jordbearbejdning, ukrudtsregulering, brugen af de bio-
dynamiske præparater, brug af Maria Thun’s såkalender og meget mere. 
Kurset vil på en praktisk og simpel måde give en indføring i den biodyna-
miske metode og baggrund med fokus på forårets arbejde. 
  Kurset er åbent for alle og finder sted i Herthas 1,5 ha gartneri, hvor der er 
100m

2
 drivhus, og hvor der dyrkes over 40 forskellige afgrøder, som aftages 

af 55 familier. For yderligere information og tilmelding til Birthe Holt tlf. 
3095 4577 eller birtheholt@live.dk.   
  Pris: 500 kr. som inkluderer en gourmet frokost af gartneriets afgrøder og 
formiddagskaffe/te og forfriskninger. Indbetales på konto nr 84011105644. 
Der kan købes biodynamiske præparater af høj kvalitet  

mailto:birtheholt@live.dk
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Hertha Levefællesskab 

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

Alle er velkommen 

Harpekoncert med Joost Schelling 
Torsdag d.16.april 2015 kl.19 i Salen i Hertha. 

Entre 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer 

 
  Harpenisten Joost Schelling er født i Holland, men opvokset i Danmark. 

Som 18-årig blev han i 1973 optaget på Vestjysk Musikkonservatorium med 

harpe som hovedfag og Sonja Gislinge som lærer. Denne harpeklasse afslut-

tede han med diplomeksamen i 1981. Han supplerede efterfølgende konser-

vatorieuddannelsen med studieophold i England samt mesterkurser hos bl.a. 

David Watkins, Suzanna Mildonian, Susann McDonald og Phia Berghout.  

  Joost Schellings omfangsrige repertoire omfatter store dele af den traditi-

onelle originalitteratur for harpe fra omkring år 1500, til dels fremført på 

barokharpe, og frem til vor egen tid, hvor han jævnligt samarbejder med 

komponister om nye værker. Men også værker skrevet for lut, orgel eller 

klaver bearbejder han for sine egne instrumenter. 

 
Afholdte arrangementer: Fællessang og koncert i Salen i Hertha 
Fredag d.23.jan.2015 kom Niels Aagaard, fra Økosamfundet i Hjortshøj.  
Torsdag d.5.febr.2015 var der koncert med pianisten Robin Colvill   
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Hertha Levefællesskab 

  



 

 49 

Hertha Levefællesskab 

LÅN AF TELESKOP MED STATIV OG BESKYTTELSESTASKE 
   Er til brug på fugletårne og andre gode fuglesteder i Skanderborg 

Kommune og omegn.  

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

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

omfattet af din egen forsikring, hvis der sker noget. 

Udlånes af Hertha Bofællesskaber, 

Landsbyvænget 14, Herskind,  

8464 Galten. 

Bookes ved mail til: 
pckaas@hotmail.com med brugsdato 

og ønsket afhentningstidspunkt. 

Teleskopet er gratis til låns et døgn 

til personer over 18 år mod deposi-

tum på 500 kr. og ved fremvisning 

af legitimation. 

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

Kontaktperson: Per Clauson-Kaas.  

Teleskopet er finansieret af:  

Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune. 

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

af gennemførelsen af det grønne partnerskab om stier, tilgængelighed og for-

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

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

Information om lån af teleskop findes på hjemmesiderne: 

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

Skanderborg Naturfredningsforening, www.dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, www.dof.dk  

Spor i Landskabet, www.spor.dk og  

VisitSkanderborg, www.visitskanderborg.dk/oestjylland  

Per Clauson-Kaas 

  

mailto:pckaas@hotmail.com
http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.dn.dk/
http://www.dof.dk/
http://www.spor.dk/
http://www.visitskanderborg.dk/oestjylland
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvem har breaking news? 

2. Hvem var dirigent ved HB´s generalforsamling? 

3. Hvilken dato er der generalf. i Maries Have? 

4. Hvem udlåner teleskop med stativ? 

5. Hvilken dato, har Brugsen generalforsamling? 

6. Er der forårsbinderi i Herskind Forsamlingshus? 

7. Hvilket årsmøde var velbesøgt? 

8. Hvilken dato er der landsbydag? 

9. Hvad er årets tema på Landsbydagen? 

10. Hvad hedder formanden for Herskind Musikforening? 

11. Hvor mange hjertestartere har vi i området? 

12. Laver DN fugleture? 

13. Hvad er skolen/børnehavens nye navn? 

14. Hvem er det nye bestyrelsesmedlem i Borgerf.? 

15. Hvad sker der i Skivholme F-hus d. 27.3.? 

16. Hvilken dato er der fællesspisning i Herskind F-hus? 

17. Hvilken dato er der konfirmation i Skivholme Kirke? 

18. Hvor kan man komme på biodynamisk havekursus? 

19. Hvem blandt annoncørerne bor Smedeskovvej 24?  
     

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 2.juni.2015  
Indsendt af: 
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Murermester Ove Kristensen ApS 

Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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  Herskindsigt        38.årgang nr.145      Marts. 2015 

 

 
Generalfors. i Skivholme d.19.febr.2015 

  

 
Fastelavnssoldater i Skivholme d.14.febr. 

 
 

 

Hjertestarter ved Herskind F-hus 

 

Integrationskaffe i Herskind F-hus  

 

  

Julespil i Skivholme Kirke d.17.dec.2014 


