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37. årgang nr. 143     Sept. 2014 

 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 

 
 

 
Stormødet i Skivholme Forsamlingshus d.6.aug.2014

http://www.herskind-skivholme.dk/
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  Gennem de sidste 37 år har man i Herskindsigt kunnet læse om store 

og små begivenheder i Herskind - Skivholme området. Foreningerne 

har beskrevet deres virksomhed og arrangementer, indkaldt til general-

forsamlinger og så videre. 

  Når man læser Herskindsigt, er der ingen tvivl om, at der foregår et 

stort og værdifuldt arbejde i lokalområdet baseret på frivillig arbejds-

kraft. Et lokalt engagement – hvad enten det er i en bestyrelse, som 

træner eller som deltager i diverse kurser og lignende – betyder, at 

tilhørsforholdet til hinanden og lysten til samvær styrkes, og når man 

har et godt sammenhold, kan man både udvikle ideer sammen, kæmpe 

for at bevare børnehaver, skoler, og hvad det måtte være og sammen 

stå imod udefra kommende pres. 

  At gøre en frivillig indsats er altså givende på mange måder, men 

kan i perioder også være anstrengende og krævende. Man kan få nok 

efter mange år på en post, og så går jagten på afløseren ind. En vis 

udskiftning i bestyrelser og foreninger er samtidig vigtig, hvis fore-

ningen ikke skal dø i ”plejer”, men fortsat udvikle sig og tilpasse sig 

de nye behov og ideer, som de, der flytter til byen, har.  

  For nogle år siden afholdt byens foreninger en aften, hvor tilflyttere 

blev inviteret til ”integrationsmedister”. Ideen var, at de nye beboere 

blev inviteret til aftensmad sammen med deres naboer. Over en gang 

medister fortalte foreningerne om deres forskellige tilbud, og man 

kunne samtidig lære hinanden at kende. Der arbejdes lige nu på at få 

genoplivet den ide – om det lige bliver medister, der skal spises, det 

ved vi ikke – men planen er at invitere til et sådant møde engang i det 

nye år. Håbet er, at nogen vil være interesseret i at gå ind i det frivil-

lige arbejde, og at andre vil bidrage med gode ideer. 

  Hvis der nu sidder en og anden bestyrelse og tænker: ”det har vi ikke 

hørt noget om” – så er det rigtigt, men bare rolig: I får buddet. For 

Skivholmes vedkommende, så kører det vist bare ………… 

Inge Lorenzen 
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 

del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 

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

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

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

INDHOLD dec 2014 
   4 - 13 Landsbyrådet  
   6  Herskind Dilettanter 
 14   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 15 - 17 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 18 - 19 Herskind Brugsforening 
 19 - 20 Herskind Borgerforening 
 21 - 24 Aktivitetskalender 
 25 - 29 Herskind Boldklub 
 30 - 31 Herskind Forsamlingshus 
 32 - 33 Skivholme Forsamlingshus 
 34 - 35 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 36 - 37 KFUM-spejderne 
 38 - 41 Hertha Levefællesskab 
 42 - 44 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud juni 2014: Kristensen, Vibevænget 8 

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

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

Forside: Gunnar byder velkommen. Forrest ses byrådspolitikerne.  

REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              

Landsbyrådet  Inge Lorenzen  2479 6556   

Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8794 3253 

Børnehaven Nordlyset Lars Dalby Gundersen 6179 9914 

Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 

Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 

Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 2373 1775 

Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Rikke Jensen        2179 2331 

Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 

KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 2452 5000 

      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 

Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op

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

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

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

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

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

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

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

 

Nyt fra Landsbyrådet 
Vindmøller… igen… igen! 

The answer my friend is blowing the wind! 

  Hvor mange gange skal vi mon forklare Aarhus Kommune, at det er en håbløs 

ide, at plastre Østjylland til med vindmøller i den tro, at man på den måde løser sin 
målsætning om at være CO2 neutral i 2030? 

  Det spørgsmål står vi tilbage med efter at have været til møde med rådmand 

Kristian Würtz. Sammen med Hørslevgruppen og en repræsentant fra Solbjerg an-
førte vi, at det var vores opfattelse at Århus Kommune efter den førte debat og de 

dengang afgivne høringssvar havde forkastet de 2 placeringsmuligheder. 

   Imidlertid var rådmanden ikke til hverken at hugge eller stikke i. Han forklarede, 

at hans opgave blot var at føre byrådets beslutninger ud i livet. De havde nu beslut-
tet, at vindmølleplanen skal revideres, og at alle placeringsmuligheder igen er i 

spil. Så at forhåndsundtage Solbjerg og Hørslev var ingen mulighed. 

  Så nu er den eneste vej frem at deltage i Aarhus kommunes projektarbejde (med 
den ”tillokkende” titel: Vindmøller – åbenhed, dialog og inddragelse) og ad den 

vej påvirke beslutningerne, inden de igen tages hen over hovedet på os som naboer. 

  Indtil videre må vi tro på, at vi i projektarbejdet med vores argumenter kan få 
politikerne i Aarhus Byråd til at fatte, at det er utopi at tro på, at de kan løse deres 

CO
2
 problem ved at opstille vindmøller, hvor det ikke blæser. 

  Indtil videre deltager undertegnede i det arbejde på vegne af Landsbyrådet og 

endvidere deltager Rita Lambrecht fra Hertha og Hans Gravsholt som repræsentant 
for Danmarks Naturfredningsforenings Skanderborg Afd. 

  Vi er allerede i gang og kan se frem til et hektisk mødeforløb, idet de nu etable-

rede arbejdsgrupper - sammensat af borgere, lodsejere og andre interessegrupper - 
skal fremlægge deres forslag for Udvalget for Teknik og Miljø, den 3.nov.2014. 

Mogens Grejsen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
mailto:pckaas@hotmail.com
mailto:lmorch@gefiber.dk
mailto:anders@andersch.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:mail@fam.kring.dk
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Status på motorvejen – rute A 26. 
  Juni måned blev måneden, hvor den glædelige nyhed, at igangsættelsen af den længe 

ventede cykelsti bliver fremrykket – formentlig til foråret 2015. Denne glædelige 

nyhed blev desværre overskygget af, at Folketingets transportudvalg kort tid efter 

indgik et transportforlig, hvor forligskredsen pegede på en sydlig linjeføring syd om 

Lading sø – stik imod anbefalingen fra Vejdirektoratet, der ellers har brugt 23 mio.kr. 

på at undersøge miljøforhold, økonomi og så videre. 

  Motorvejsgruppen, der er nedsat af Landsbyrådet, har gennem flere år fulgt sagen 

nøje, gjort indsigelser, udarbejdet høringssvar og har sammen med borgmester Jørgen 

Gaarde været i København for at fremlægge deres omfattende materiale for Transport-

udvalget. I Faurskov Kommune har borgmesteren også været en tur i København og 

fremlagt et talmateriale, som både Vejdirektoratet og den daværende trafikminister 

Henrik Dam Kristensen har afvist som ukorrekt.  Derfor var der en berettiget forvent-

ning i motorvejsgruppen om, at transportudvalget ville beslutte sig for en nordlig 

linjeføring rundt om Lading by.  

  Det blev som bekendt den sydlige linjeføring, der vandt - i hvert fald i 1. omgang. 

Flere borgergrupper, der går ind for en nordlig linjeføring, arbejder nemlig ihærdigt 

med at få ændret beslutningen.  Første skridt på vejen var at indkalde til Stormøde i 

Skivholme Forsamlingshus, hvor fremmødet var så stort, at der måtte sættes højttalere 

op udendørs. Her gav grupperne en redegørelse for VVM-rapportens indhold, status på 

deres arbejde, og til sidst var der debat og drøftelse af det fremadrettede arbejde. Der 

var ikke kun opbakning fra salen, men også fra politikerne, der var til stede. De lovede 

at kontakte partifæller og ville formidle kontakt til Folketinget.  

  Medierne i form af Midtjylland Avis, Århus Stiftstidende og Folkebladet gav mødet 

udførlig omtale, og P4 Østjylland bragte indlæg med både Mogens Grejsen og borg-

mester Jørgen Gaarde.  

  Motorvejsgruppens strategi er nu at få så meget omtale i pressen som overhovedet 

muligt, samt at kontakte transportudvalget, menige folketingsmedlemmer og parti-

formænd for at få svar på, hvad der er begrundelsen for at tage en beslutning, der går 

stik imod eksperterne i Vejdirektoratets indstilling.  

  Der har allerede nu været flere læserbreve og debatindlæg i lokalpressen, og på det 

seneste har Jyllands-Posten også haft indlæg. Transportudvalget er blevet kontaktet og 

har svaret, at det var en politisk beslutning. Svaret giver kun anledning til nye spørgs-

mål: Er der indgået en studehandel? med hvem? hvad var gevinsten?   
  Linjeføringen af rute A 26 er kun et lille delelement i en stor transportpakke, og selve 
forligsteksten er så kringlet formuleret, at et andet spørgsmål er, om Transportudvalget 
har været opmærksom på netop dette punkt? Den endelige beslutning om linjeføringen 
skal tages i folketinget. Derfor er det folketinget, der skal påvirkes til at åbne forliget – 
hvilket er en svær opgave. Heldigvis er der flere andre grupper, der kæmper samme 
kamp, og som kan være med til at inspirere og holde energien oppe. 

  Motorvejsgruppen arbejder videre. 
(For dem, der ønsker at sætte sig ind i noget af baggrundsmaterialet, henvises til 
www.herskind-skivholme.dk / aktuelle sager/faktaark. Her kan man også læse nogle af 
de mange avisartikler, der har været om sagen).        Inge Lorenzen    

http://www.herskind-skivholme.dk/
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Landsbyrådet 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

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

Post fra offentlige instanser 
  1.november nærmer sig, og så SKAL det være i orden med den digitale 
postkasse - enten man kan lide det eller ej. 
  Her har vi pænt rettet os efter at få sat postkasser op ude ved vejen - måske 
endda dyre - og så vil det offentlige ikke bruge dem!!! 
  Man KAN dog godt fortsat få et papirbrev om folkepension og alt muligt 
andet; men det skal man selv aktivt søge om, så hvis man hverken vil eje 
eller have en computer, og i det hele taget hverken har lyst eller råd, så kan 
man godt blive fri for den digitale post. Borgerservice på biblioteket kan 
hjælpe både med at oprette den digitale postadresse og med ansøgningen om 
at blive fri. Jamen, der er da langt til Galten; men det er der råd for. Man har 
lov til at give fuldmagt til en anden person. 
  I Seniorrådet har vi i lange tider gjort opmærksom på, at der kunne blive 
problemer, og der er da også sat fine plakater op ved bibliotekerne, og de 
ansatte er meget hjælpsomme. Jeg ved ikke, hvor mange, der mangler at 
reagere i vores område; men det er altså et krav, at man skal det. 

Eva Bach 
Annonce: 

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

Maries Have - 
    Seniorbofællesskabet MARIES HAVE – et seniorliv med mening. 

Bestyrelsen har netop afholdt 2 informationsmøder. Fra indkaldelsen til 

møderne skriver vi bl.a.: ”De 10 huse skal gerne være endeligt reserveret, 

før købs- og byggeprocessen kan gå i gang – så hvis du vil være med i den 

glade, optimistiske boliggruppe, der regner med at flytte ind i løbet af 2016 

– så meld dig nu!” 

  Møderne har båret frugt, og vi er nu på 9 reserverede huse. Ud over de 10 

huse, som skal opføres i 1. fase, bliver der bygget et fælleshus på 84 m
2
. 

  Vi er 12 personer, der har reserveret de 9 første huse. Aldersmæssigt er 

gruppen fra 56 år til 78 år. Men alder er ingen begrænsning! En del personer 

står allerede nu på listen til senere indflytning, men det er NU, vi skal have 

fyldt op for at komme i gang. 

  Vi har et hus tilbage, som er planlagt til at være på 62 m
2
. Men hvis der i 

stedet er ønsker om et hus på 84 m
2
, vil vi prøve at honorere det ønske. 

  Hvis du ønsker at leje en bolig i bofællesskabet, skal du kontakte sekreta-

riatet. Vi aftaler så et møde mellem dig og nogle fra bestyrelsen. Ønsker du 

herefter forpligtende at reservere en bolig, skal du registreres på ”bolig-

ventelisten”. Det sker på følgende måde: 

Du melder dig ind i støtteforeningen med et årskontingent på 150 kr./person 

og du indbetaler en gave på 10.000 kr./person til Maries Haves Fond. 
 

 

Information og henvendelse: 

Sekretariatet Maries Have, 

Landsbyvænget 34A, Herskind,  

8464  Galten. 

Sekretær Ole Wadsholt, tlf. 8627 8116 

mail: maries.have@gmail.com 

Hjemmeside: www.marieshave.net 

På bestyrelsens vegne Gunnar Hansen 

Mail adresse : maries.have@gmail.com.  Hjemmeside: www.marieshave.net 
Telefon sekretariat : 8627 8116 / 2785 8116 eller formand 2447 4979 

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

Udmelding om ”sikker skolevej” 
  Der foreligger nu en endelig officiel beslutning vedrørende tiltagene om-
kring en sikrere skolevej for skolebørnene i Herskind. Tiltagene, der er plan-
lagt til gennemførelse i 2015, kan læses i marts-udgaven af Herskindsigt. 

Jesper Laursen 
Fra Skanderborg Kommunes hjemmeside: 

Møde i Miljø- og Planudvalget d.12.aug.2014. Uddrag. 
127 Arealerhvervelse cykelsti Herskind-Skivholme 
Sagsnummer: 14/45931 Lukket punkt 
 

128 Trafiksikre skoleveje - Omprioritering  
Sagsnummer: 12/82360 Åbent punkt 
 

Resume: 
Omprioritering af 2 projekter indenfor bevillingen ”Trafiksikre skoleveje og imøde-
gåelse af sorte pletter” fremsendes til godkendelse. To projekter for Låsby Skole, 

(400.000 kr.) til trafiksanering og 100.000 kr. til hævede flader og afstribede cykel-

baner, udsættes til 2015. I stedet foreslås følgende projekter udført: Ejer Bavnehøj 

Skole (200.000 kr.). Herskind Skolen (200.000 kr.). Gl. Rye Skole (100.000 kr.) 

Sagsfremstilling: 
  Fagsekretariatet Teknik og Miljø har med deltagelse af skoleledere, medlemmer 

af skolebestyrelsen, færdselskontaktlærere mv. gennemført besigtigelser og 
analyser af alle Skanderborg Kommunes folkeskoler i 2013. I 2013 er der 

gennemført trafiksikkerhedsprojekter på omkring fem af Skanderborg Kommunes 

18 folkeskoler, og der er planlagt etablering af 11 trafiksikkerhedsprojekter i 2014. 
   Projekterne for Ejer Bavnehøj Skolen (200.000 kr.), Herskindskolen (200.000 

kr.) og Gl. Rye Skole (100.000 kr.) fremrykkes derfor til 2014. Projekterne 

indeholder bl.a.følgende: Herskindskolen: Etablering af bump på Langelinie og 

oprydning i skiltning og belysning. 
Økonomi: 
  Der er afsat 12 mio.kr. over 4 år i perioden 2013-2016 til ”Pulje til sikre skoleveje 

og imødegåelse af sorte pletter”. I budget 2014 er der således afsat 3 mio. kr. til 
formålet. Omprioriteringen ændrer ikke ved den overordnede økonomi for 2014. 

Indstilling: Teknisk chef indstiller: 

 at projekterne for Ejer Bavnehøj Skolen (200.000 kr.), Herskindskolen 

(200.000 kr.) og Gl. Rye Skole (100.000 kr.) fremrykkes til 2014. 

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 12.8.2014: 
Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

 

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

Desværre er der ikke sket meget på dette område, men ”den gamle” hjemme-

side har fået en ”ansigtsløftning”, så den er mere brugervenlig og ajourført. 
Inge Lorenzen 

 
 

Patch-Work med mere 
  Vi er nogle, der mødes på Herskindskolen hver anden onsdag og syr Patch-

Work. Har du lyst til andet som fx at lave kort, brodere, filte eller strikke, så 

kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 til ca.21
30

 i alle ulige 

uger. Vi startede onsdag d.10.sept. 

Hilsen Anna, Aase, Karin, Sysser, Bente M., Sara og Lisbeth (tlf.8695 4508) 

 

Nyt fra blomsterparken 
  Som I kan se, er de næsten færdige med veje og byggemodning i 2.etape, 

og de første starter snart med at bygge. Det går over alt forventning med 

salg af grunde i 2.etape. 

Vi har holdt vores første sankthansaften i vores carport. 26 mennesker var vi, 

så til næste år er der nok ikke plads. En dejlig aften hvor alle hyggede sig. 

Dejligt at opleve, hvilket fællesskab vi har. Vi har endda i fællesskab modta-

get vores brudepar fra Blomsterparken uden for kirken med sæbebobler. Ja, 

og et rejsegilde for nylig bakkede folk også op om. Vi glæder os til at mod-

tage de nye købere i vores fællesskab i blomsterparken.        Inge Jeppesen 

 

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

Nu kommer cykel/rollatorstien mellem Skivholme og Herskindskolen 
Uddrag af økonomiudvalget i Skanderborg:  Referat fra møde den 18. juni 2014 

Tidspunkt:  kl. 16,00 Sted:  Konferencesalen, Rådhuset, Skanderborg 

Deltagere:  

Jørgen Gaarde, Søren Erik Pedersen, Jens Grønlund, Jørgen Naut, Martin Frausing 
Poulsen, Jan Krogh Rasmussen, Maria Baagøe Bove, Lars Vodsgaard, Pia Palm 
Dagsordenen blev godkendt – inklusive tillægsdagsorden med tre punkter:  

145 Anden budgetopfølgning 2014  
Beslutning i Direktionen den 04-06-2014 

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. 

Inden økonomiudvalgsmødet forventes det, at der kommer yderligere forslag til flytning 
af anlægsprojekter fra 2015 til 2014 fra teknik- og miljøområdet. 
Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byrådet  

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 18-06-2014  

Miljø- og Planudvalget drøftede d. 10. juni, om der er yderligere anlægsprojekter 
budgetlagt til 2015, der kan udføres i 2014. 

Det indstilles fra udvalget, at følgende projekter kan flyttes fra 2015 til 2014:  

 Projektering af Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling (1 mio. kr.). Dette 
er en del af projektet ”Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling/Gram, 2. 

etape” på investeringsoversigten, hvor der i alt er afsat 5,616 mio. kr. i 2015  

 Cykelsti mellem Herskind og Skivholme (3,563 mio. kr.)  

 Fortov langs Præstbrovej (0,75 mio. kr.)  

Økonomichefen bemærker, at hvis det besluttes at fremrykke projekter fra 2015 til 
2014, skal der samtidigt gives anlægsbevilling, så anlægsprojektet kan igangsættes 
hurtigst muligt.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2014  
Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,  

 at projektering af Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling, cykelsti mellem 

Herskind og Skivholme samt fortov langs Præstebrovej fremrykkes fra 2015 til 2014  

 at der for 2014 meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb 

til projekterne således:  

 Projektering af Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling: 1 mio. kr.  

 Cykelsti mellem Herskind og Skivholme: 3,563 mio. kr.  

 Fortov langs Præstbrovej: 0,75 mio. kr. 

 at gennemførelsen af de fremrykkede anlægsprojekter i 2014 finansieres af kassen. 

  Byrådet har herefter godkendt dette. Vej og Teknik er nu i gang med at tale med 

jordejere om projektet. Hvornår stien kan indvies, vides endnu ikke, da der er en 
del forhold, der gør sig gældende - blandt andet vejret. Vej og Teknik har også et 

andet projekt ”Sikker skolevej”, som de håber, de kan lave samtidigt. 

  Men festes det skal der den dag, hvor vi kan begynde at bruge stien, så puds alle-
rede nu rollator, barnevogn samt cykler.                Lone Mørch 
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Landsbyrådet  

Landsbyrådet for Herskind-Skivholme har indstillet  

Fugletårnet ved Engvej i Herskind til Årets Arkitekturpris. 
Uddrag af ansøgning 

  Egentlig ville vi gerne have indstillet det samlede byggeri i Hertha til Årets 

Arkitekturpris, men da byggeriet skal være udført i 2012 og 2013, vil vi i 

stedet indstille vores smukke fugletårn opført i 2013. Vi synes, at prisen 

burde tildeles Hertha Levefællesskab, der har været blandt initiativtagerne 

til fugletårnets etablering. 
  Ud fra en neutral betragtning ville det være forståeligt, at Hertha ville vælge 

at lukke sig om sig selv, for alle har rigeligt at gøre inden for levefællesska-

bets rammer. Vi oplever faktisk det modsatte. Som eksempler herpå var man 

blandt initiativtagerne til anlæggelsen af ”Sporet ved Herskind”, som for en 

stor dels vedkommende går gennem levefællesskabets område.  

  Der er i Hertha gennem årene skabt et miljø med en særlig karakter og med 

unikke bygninger. Vi oplever Hertha som et eksempel på en nyskabelse, men 

med afsæt i værdierne i de gamle landsbysamfund.  

  Her findes arbejdspladser, hvor man - som i gamle dage - bor og arbejder 

samme sted, og på den måde dannes et miljø, hvor nærværet opleves mere 

intens af alle. Seneste skud på den stamme var anlæggelse af Fugletårn, Spang 

og Sø ved Engvej med udsigt over Lyngbygård Å.  

 
Fugletårnet 5.9.2012 

 
Indvielse af gangbro 2. 5.2013 

  Disse anlæg har givet et positivt bidrag til byen og gjort vores område mere 

attraktivt at bosætte sig i. Samtidigt har det stimuleret områdets beboere til mere 

aktivt at bruge naturen. Fugletårnet er placeret smukt i landskabet og opført i et 
nutidigt og moderne design, som falder fint ind i naturen, og vi vil betegne det som 

et af kommunens fyrtårne i samspillet mellem natur og mennesker.   

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

Nyt fra Galten Bibliotek 
  Onsdag formiddag-åbent for småbørn. Husk at alle småbørn er velkomne 

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

  Bibliotekets åbningstider er sommeren igennem de sædvanlige. 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 èn gang om måneden. 

  I den første pose materialer, du modtager, ligger en seddel med de dato’er, 

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

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

Brita Rodam 

PS: Se folderen Bogen-kommer på pakkebordet i Herskind Brugs og tag et 

eksemplar. Der er pt. ingen brugere fra området nord for Lyngbygård Å. 

Derimod er der mange fra andre områder i den tidl. Galten Kommune. 

Hans Gravsholt 

 
Herskind Dilettantforening 

har booket Herskind Forsamlingshus: 

Fredag og lørdag den 20. og 21. marts 2015. 

Gør du det samme! 

  Vi spiller for voksne fredag aften og for familier og andre barnlige 

sjæle lørdag eftermiddag. 

  Vi mødes første gang onsdag den 22.10.2014 kl.19 i forsamlingshuset. 

Hvis du skulle gå rundt med en lille teatertosse i maven, så kom endelig 

frit frem! Kontakt evt. formanden på 2373 1775 for mere information. 
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 dilettanternes vegne Mette Rask Bøgh 

mailto:brita.rodam@skanderborg.dk
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Landsbyrådet 

Sporene i Lyngbygård Ådal 
Der har siden forrige udg. af Herskindsigt været et arrangement på Sporenes 

Dag søndag d.15.juni. Desværre var sporet i slugten syd for Herskind ikke 

gjort klar til turen. Herskind Bæk var blokeret, så arealet halvvejs nede var 

meget fugtigt. Deltagerne tog det med godt humør, og det er bagefter blevet 

renset, så det igen blev farbart. Tilslutningen var ikke stor, selv om der i de 

lokale medier var en ret god foromtale. Vi har fået en teleskop-kikkert, som 

mod et depositum på 500 kr. kan lånes. Man får beløbet igen, når kikkerten 

leveres tilbage. Se side 35 i forrige nr. af Herskindsigt. 

  
 Sidst i aug. har der været en kedelig oplevelse. På P-pladsen ved fugletårnet 

var der smidt en meget stor bunke affald. Se foto. Det er nu blevet fjernet af 

kommunen, men det er uforståeligt, at nogen kan finde på at gøre det. 

Hans Gravsholt 

  Landsbysamvirket 
  Søndag d.15.juni arrangerede Landsbysamvirket udflugt i den østlige del af 

kommunen.  Se programmet og find flere oplysninger på hjemmesiden 

www.landsbysamvirket.dk. Her kan I også se billeder fra de tidligere ture. 

  Turen var vellykket og det blev nødvendigt at lukke for tilmeldinger. Der 

arbejdes også for at få ”landsbypedeller” tilknyttet lokalområderne.  

  Ansøgningsfristen for tilskud fra Landdistriktspuljen var d.1.sept. Der var 

ingen ansøgninger fra det nordlige af kommunen.  

  Den 19.sept. deltages der i Kulturaften, og i Galten Bio orienteres der om 

Liv i Forsamlingshusene, hvor Bo Jakobsen spiller, synger og gør reklame 

for alle arrangementerne bl.a. i Sjelle og Skivholme. 

  Landsbysamvirket deltager også i kommunens udviklingsstrategi (kaldet 

salonaftener), hvor et antal borgere diskuterer emner vedr. aktiviteter uden 

for centerbyerne.        Hans Gravsholt 
 

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

Svampetur. 
  Lørdag d. 20. sept.2014 kl.13: Svampetur i Kolskoven. Start på P-plads ved 
Kollens Mølle ca.1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej 500 m mod øst ad 
Kollens Møllevej. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige og letgenkendelige 
svampe. Medbring gerne kurv og kniv. Turen varer ca.3 timer og slutter med en 
svampeudstilling, hvor de fundne svampe gennemgås. Husk eftermiddagskaffe og 
påklædning efter vejret.  
Turleder og yderligere info: Peter Lange, Stjær, tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, 
Herskind. Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk  
Alle er velkommen, turen er gratis og der kræves ikke tilmelding. Tag kaffe med. 

  
Efterårstur på Hørningstien omkring Hørning 

  Søndag d.14.sept.2014 kl.13: Indvielse af Hørningstien på Naturens Dag, og 

lørdag d.25.okt.kl.13. Efterårstur på stien. Start: P-plads Højboskolen, Toftevej 

53. En rask efterårstur på Hørnings nye vandresti. En tur gennem villakvarterer, 

skov og langs krat, jernbane og Aarhus Å. Nyd udsigten over landskabet og få øje på 

detaljerne i naturen. Både kultur- og naturhistorien er emner for turen. Info: Hans 

Jakobsen og Otto Andersen tlf. 5195 9231. Mail: karot.andersen@gmail.com. 

  Alle er velkommen, turen er gratis og der kræves ikke tilmelding. Tag kaffe med. 

Kulturnatur-tur i Søhøjlandet 
  Lørdag d.27.sept.kl.13-16. Turens emne: Hvor har vore forfædre boet, og hvad 

har de efterladt af spor, der fortæller noget om, hvordan de har levet? Mødested: P-

plads på Ejer Baunehøj. Turen foregår i egne biler. Der køres fra Ejer Baunehøj til 

Yding Skovhøj og derfra til Vorbjerg, hvor der er en fantastisk udsigt og en stor 

mængde gravhøje. Herfra går turen videre til Sdr.Vissing kirke med de to runestene. 

Der sluttes ved Salten Å, hvor der er fundet mange stenredskaber fra tidl. stenalder. 

  Turen er gratis. Tag kaffe med. Turledere: Søren Andersen og Olaf Møller. 

Årsmøde 
  Dato er ikke fastlagt. Det bliver sandsynligvis i uge 45 – altså først i okt. 
Mere herom i dagspressen.            Hans Gravsholt 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:karot.andersen@gmail.com
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     Nyt fra Herskindskolen 

   

En god start på Herskindskolen.  

  Vi er kommet rigtig godt i gang med den nye skolereform. Der foregår 

mange gode ting, og nogle af dem kan ses på skolens hjemmeside. Bl.a. 

ligger der en video med matematik. Videoen er lavet yderst professionelt af 

elever på skolen. 

  Rikke Thisgaard og Pernille Brun var i Herning i uge 32, hvor de under-

viste kommunens lærere i bevægelse, noget som vi er ved at få god erfa-

ring med på Herskindskolen. 

  Det er klart, at når der kommer nye tiltag, skal der ske justeringer under-

vejs. Vi har ændret på nogle timer, der hedder bånd, så det hænger bedre 

sammen for elever og lærere. 

  Lektiecafe er også nyt, hvor det er frivilligt for skolens elever at deltage. 

Vi har fået stor succes, idet der er mange, der dukker op i lektiecafeen. 

Også her vil vi afprøve forskellige måder, hvor man kan lave lektier eller 
fordybe sig.  

  Valgfag er også nyt for skolens ældste elever. Valgfag er skemalagt, så 

flere klasser kan lave aktiviteter sammen.  

  Personalet på skolen har haft nogle gode oplevelser sammen. Personale-

foreningen arrangerede en familieeftermiddag fredag d.22.august, hvor vi 

sammen med vore familier snakkede og grillede og lavede forskellige 
aktiviteter på skolen. 

  Tirsdag d.2.september var vi alle ved Knudsø, hvor Eventsupport lavede 

nogle lærerige øvelser sammen med os alle. Efter at være rystet godt sam-
men var der fællesspisning og aktiviteter på søen. 

  Da der er mange nye steder, hvor vi skal finde vores ben, er det godt, at 

forældrene bakker os op og er positive sammen med deres børn om det, vi 
laver, så vi får skabt den bedste skole for alle. Mange tak for det 

   

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
8464 GALTEN 

TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 
 www.herskindskolen.dk  
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Herskindskolen 

Nordlyset 

Der var nogle gode bedsteforælder-dage i sidste uge. Mange bedsteforældre 

mødte op og havde det rart sammen med deres børnebørn. Der blev tegnet, 

malet, bygget med legoklodser og lavet bålmad. Børnene var meget stolte af 

at vise deres børnehave frem. Der var en god stemning mellem bedstefor-

ældre, børnene og personalet.  

      Kim Sørensen 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
   Så har hverdagen meldt sig i Børnehaven efter en fremragende sommer, 

hvor børnehaven på trods af feriestemning endnu en gang har summet af liv.  

Arbejdsdag og sommerfest. 

  Før sommerferien for alvor tog fat afholdt Nordlyset og Kometen (SFO) 

fælles arbejdsdag og sommerfest. Det var en hyggelig eftermiddag og aften, 

hvor både store og små tog fat og fik ryddet op og ryddet ud. Eftermiddagen 

sluttede med hygge om grillen. 

Bedsteforældredage: 

  Traditionen tro har børnehaven afholdt 3 vellykkede bedsteforældredage, 

hvor børn med stolthed har ført bedsteforældre rundt i ”deres børnehave” 

og vist dem alle de sjove ting, man kan lave. En god dag for både de yngste 

og de ældste. Bedsteforældrene fik lov at få et lille indblik i hverdagen for 

deres guldklumper og var blandt andet med til at lave snobrød, lave arm-

bånd og masker. 

  

Storbørnsgruppe i Nordlyset 
  Efter sommerferien er 23 
børn startet i storbørnsgruppen 
i Nordlyset. Nogle af tankerne 
bag dette pædagogiske valg er 
at styrke de ”store børns” fæl-
lesskab og legerelationer på 
tværs af stuerne. Aktiviteterne 
i storbørnsgruppen sigter lige-
ledes på at klargøre det enkel-
te barn og gruppen til skole-
livets muligheder, krav og 
læring. 

Lars Dalby Gundersen 
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Herskind Boldklub 
 

NYT FRA 1. august 2014 
  Vi har gennem mange år udlånt klublokale og hal til klassearrangementer, og det 

er gået rigtig fint.  Men vi har erfaret, at det somme tider kniber med at meddele 

bestyrelsen, at man låner klublokaler, hal eller boldbaner. Det er ikke altid lige hen-
sigtsmæssigt, hvis der foregår andre ting i klublokalet eller hallen på samme tid. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fra 1.8.2014 tager et symbolsk beløb (100 kr.) 

for lån af klublokalet m.v. (da flere også gerne benytter sig af grill, opvaskemaskine, 
bestik og service, og Boldklubben har udgifter hertil) - og det er helt ok, når blot alt 

efterlades i god orden og rengjort stand, inden man forlader området igen.  

  Booking af hal, klublokale og baner sker ved at sende en mail via  
herskindboldklub@herskind-hede.dk 

- der fremsendes faktura, som betales inden arrangementet. 

 

HB Runners 
  Vi er en flok piger, som mødes for at løbe en tur sammen. Vi løber i Herskind og 
omegn, men tager også ud at løbe andre steder. F.eks. i skovene ved Frijsenborg 

eller omkring Brabrandstien.  

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

op følgende dage: 

 Tirsdage kl. 17
30

 fra Herskind Hallen 

 Torsdage kl. 17
30

 fra Herskind Hallen 

 Søndage kl. 17 fra Brugsen. 

 

Du tilmelder dig via www.herskindboldklub.dk  - Kontingentet er den nette sum af 
175 kr. for hele 2014.  

De næste løb som HB Runners deltager i er følgende: 

 Søndag den 26. oktober 2014 – Hjerteløb 

 Onsdag den 31. dec.2014 kl.10. Vores eget nytårsløb, gratis for HB Runners 

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

 

 

 

Se mere vedr. Herskind Boldklub på side 25-29 

mailto:herskindboldklub@herskind-hede.dk
http://www.herskindboldklub.dk/
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst 
Alle har forhåbentlig haft en god og lang sommer, vejret kan der i hvert fald 

ikke klages over, så nu er aktiviteterne i lokalområdet så småt ved at starte 

I Brugsen har vi allerede haft vores første arrangement. 

  Fredag d.29.august havde vi ølsmagning med ca. 30 deltagere. Det var 

ikke så mange som til vores vinaftener, men vi skal jo prøve noget nyt. 

Som nogen måske har bemærket, har vi fået lavet ændringer af adgangsfor-

holdene ved OK tanken, Der er kommet asfalt på, så det skulle være lettere 

at komme ind til tanken. 

Udlejningsejendommen. Vi skal have nye lejere pr 1. december 2014, 

da de nuværende flytter. Vi har flere forespørgsler, så vi regner ikke med at 

det bliver noget problem. 

X-stra rengøring. Lørdag den 6. september trækker bestyrelsen igen i 

arbejdstøjet til lidt rengøring forskellige steder i butikken  

Personale. Vi skal sige goddag til 2 nyansatte unge mennesker fra lokal-

området det er Simon Fogh og Anne Libergren, så VELKOMMEN til dem 

Vi har imidlertid fået en langtidssygemelding, og det betyder, at vi skal ud 

og ansætte en person til 10 timer ugentlig. 

Kommende arrangementer I løbet af efteråret vil der måske komme 

nye tiltag, men til jul og nytår vil alt garanteret være som det plejer. Herom 

senere på infoskærmen, mail eller sms. 
Vidste du: 
at hvis hver kunde køber for blot 2 kr. ekstra hver gang, giver det en omsæt-

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

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

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

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

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

gang der er gode tilbud i butikken. 
Spørg ikke om hvad Brugsen kan gøre for dig, 

men hvad du kan gøre for Brugsen. 

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind Brugsforening 

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 
Suppleant: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D, Herskind, 3209 5517 

Lis Weiling, Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 

   

 

Herskind     

      Borgerforening  Siden sidst….  
 

 

Sikke et vejr... 
   Igen i år var vi heldige med sommervejret. Sjældent er det set bedre så 

længe ad gangen. Det gjorde imidlertid også det, at græs og hæk på lege-

pladsen skød i vejret - og også for meget, inden vi fik gjort noget ved det.  

   Heldigvis er byen begavet med flere, som er så venlige at prikke os på 

skulderen, når noget er i uorden, så vi har nu valgt at klippe hækken langs 

Fuglevænget længere ned end vanligt. Det hjælper os forhåbentlig lidt, når 

den skal klippes næste gang. 
 

Efterårets legepladsdag 
  Som altid gør vi legepladsen klar til vinteren i god tid, inden det rigtig 

bliver koldt. I år har vi sat legepladsdagen til  

lørdag den 4. oktober 2014 kl.10- 12. 

  Vi vil som noget nyt prøve at skabe et overblik over de enkelte opgaver via 

vores side på Facebook. Her har man så mulighed for at tilmelde sig til lege-

pladsdagen, og derudover kan man lægge billet ind på en konkret opgave. 

  Tjek www.facebook.com/herskindborgerforening, og hvis du følger os, 

får du løbende nyt fra foreningen. 



 

 20 

 

Herskind Borgerforening 

Arbejdshold 
  Bestyrelsen i Herskind Borgerforening består af frivillige, som - udover, at 

vi gerne vil hjælpe til i byen - også har både studier, arbejde, familier og 

børn. Og engang imellem må vi erkende, at vi ikke kan nå alt. Derfor kunne 

vi rigtig godt tænke os at få lidt praktisk hjælp til konkrete opgaver. Så vi 

hører gerne fra dig, hvis du for eksempel vil hjælpe med hækklipning, græs-

slåning, beskæring og andre opgaver på legepladsen. Det behøver ikke at 

være noget fast, da vi kan bruge alt den hjælp, vi kan få. Kontakt under-

tegnede. Så finder vi ud af opgaver og omfang. 

 

Larmen og svineriet er aftaget 
  Efter flere snakke med mange af de unge mennesker, som om aftenen be-

nytter legepladsen, er vi efterhånden kommet i en ret god dialog. Det betyder 

også, at den sene larm og alt svineriet med affald er gået væsentligt ned i år. 

Flere af de unge har også tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe til med, at det 

fortsætter i den rigtige retning.  

  Vi er rigtig glade for, at vi nu kan snakke til hinanden i øjenhøjde, og det 

vil vi gøre meget for at få udnyttet positivt til gavn for både de unge og for 

alle andre brugere af legepladsen. 

 

Gode ideer modtages 
  Sidder du med en god idé eller et projekt, som ville passe godt til Herskind 

Borgerforening, så kontakt os endelig i bestyrelsen, og lad os få talt om det. 

Jakob Houg Jakobsen 

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

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

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

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

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

mailto:thjane@sol.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Arrangements-kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 

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

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

eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250  

eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.   

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.12.dec.2014 

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

 

September 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 10 19

30 

19 
Folkedans. Stjær Folkedanserforen. 
Start på Patch-Work 

Tjørnehaven 
Herskindskolen 

 
9 

to 11 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 32 
fr 12     

lø 13  Arbejdsdag. Boldklubben Klublokalet 27 
sø 14 13 Indvielse af Hørningstien P-plads Højboskolen 14 

ma 15     
ti 16     
on 17 19 Foredrag om B.S.Ingemann Sognegården 34 
to 18 14

30
 Start på hygge-eftermiddage 

Seniorforen.Tur til Humlemagasinet 
Sognegården 
Harndrup på Fyn 

34 

fr 19  Kulturaften Galten Bio 13 

lø 20 13 DN-svampetur i Kolskoven Kollens Mølle 14 
sø 21 14 

19
55

 
Høstgudstjeneste 
Mit kæreste eje i TV 

Sjelle  Kirke 34 
30 

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26     

lø 27 13 Kulturnatur-tur i Søhøjlandet Ejer Baunehøj 14 
sø 28     

ma 29     
ti 30     
 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Oktober 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2     
fr 3     

lø 4 10 
14 

Legepladsdag. Fuglevænget 
Lørdagscafé 
Høstfest 

Legepladsen 
Hertha 
Skivholme F-hus 

19 
38 
32 

sø 5 18
30

 Fællesspisning. Folkekøkken Herskind F-hus  

ma 6  Leo Pedersen fortæller. Seniorforen. Galten sognegård  
ti 7     
on 8 10 

20 
Start på Seniorklub-møder 
Harperne. Kvindekor 

Herskind F-hus 
Storring Kirke 

30 
34 

to 9 19 Den etiske udfordring. Foredrag Sognegården 35 
fr 10 12

30
 70-års jubilæum. Seniorforeningen Høver Kro  

lø 11     
sø 12 19

55
 Mit kæreste eje i TV  30 

ma 13     
ti 14     
on 15     
to 16 19 Præmiewhist Klublokalet 29 
fr 17     

lø 18     
sø 19     

ma 20     
ti 21     
on 22 10 

19 
19 

Seniorklub-møde 
Moderne kirkeudsmykn.Liana Erbs 
Dilettanterne starter prøverne 

Herskind F-hus 
Galten Sognegård 
Herskind F-hus 

30 
35 
33 

to 23 14
30

 Torsdagshygge Sognegården 34 
fr 24     

lø 25  DN-efterårstur. Hørningstien Hørning 14 
sø 26  

13
30

 
HB´s hjerteløb 
Sang og klang. Organist og kirkekor 
Hjerteløb 

 
Sognegården 

17 
35 
17 

ma 27     
ti 28 19 Stillegudstjeneste Galten Sognegård 35 
on 29     
to 30     
fr 31     
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November 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

lø 1 14 Lørdagscafé 
Digital postkasse  

Hertha 38 
6 

sø 2  Andespil Skivholme F-hus 32 

ma 3  Musik m. Solsikkerne. Seniorforen. 
Vindmølle-forslag fremlægges 

Galten sognegård 

 
 

4 

ti 4     

on 5 10 

18
30

 

Seniorklub-møde 

Fællesspisning, Folkekøkken 

Herskind F-hus 

Herskind F-hus 

30 

 
to 6     
fr 7     

lø 8     
sø 9 19

55
 Mit kæreste eje i TV  30 

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13 14 Hvad sker der, når vi dør? Skovby 35 
fr 14     

lø 15 18 Irsk aften med spisning Skivholme F-hus 32+33 
sø 16     

ma 17     
ti 18  Frist for tilmelding til d.20.nov.  31 
on 19 10 Seniorklub Herskind F-hus 30 

to 20 19 

19
30

 

Stillegudstjeneste 
Foredrag Ole Lauridsen. Ud m.sproget 

Skivholme Kirke 

Herskind F-hus 
35 

31 
fr 21     

lø 22     
sø 23 13

30
 KFUM´s julemarked Herskind F-hus 36-37 

ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27 14

30
 Torsdagshygge Sognegården 34 

fr 28 12
30

 Julefrokost. Seniorforeningen Porsevænget 128  

lø 29     
sø 30     
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December 2014 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2     
on 3  

10 
14 

Deadline Herskindsigt 
Seniorklub 
Det gode liv som senior. Foredrag 

 
Herskind F-hus 
Storring 

3+42 
30 
35 

to 4     
fr 5 18

30
 Fællesspisning. Folkekøkken Herskind F-hus  

lø 6     
sø 7     

ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12     

lø 13     
sø 14     

ma 15  Julehygge. Seniorforeningen Galten sognegård  
ti 16     
on 17 10 Seniorklub Herskind F-hus 30 
to 18     
fr 19     

lø 20     
sø 21     

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26     

lø 27     
sø 28     

ma 29     
ti 30     

on 31  Hjerteløb. HB Runners  17 
11.jan. 2015: Nytårskoncert Skivholme Kirke 35 
6.marts 2015:  Quindeaften  Herskind F-hus      30 
20.21.marts: Dilettant Herskind F-hus   33 
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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 

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 

Nyt fra bestyrelsen 
  Endnu engang har sommeren vist sig fra sin fantastiske side. Selv i skrivende 
stund brager solen igennem fra en skyfri himmel – det er helt fantastisk. 
  Sammenligner jeg sommeren og vejret med HB, er det det samme. Hen over som-
meren har vi haft godt gang i aktiviteter og arrangementer. Den engelske storklub 
Liverpool´s fodbold-akademi kiggede forbi, det gamle redskabsrum blev tømt, 
pillet ned og containeren flyttet.  
  I uge 33 valfartede glade Herskindborgere op på boldbanerne og holdt den årlige 
sommerfest. Som solen brager vi også stadig igennem, efterårssæsonen for uden-
dørs aktiviteterne er i gang, og det samme er indendørssæsonen.  
  Liverpool fodbold akademi blev en super succes. Tre dages intens fodboldskole 
blev afviklet i fantastisk sommervejr, da entusiatiske trænere fra den engelske stor-
klub mødte glade og talentfulde børn fra Herskind og lokalområdet samt 2 fra 
Søndersø på Fyn, som var på ferie i Silkeborg. 
  Lørdag eftermiddag var det en flok meget trætte børn, som havde gennemført tre 
dage på den omrejsende fodboldskole fra Liverpool International Football Academy. 
Fodboldtræning på højt niveau blandet med sol og høje temperaturer gjorde sit til at 
suge de allersidste kræfter ud af børnene, som alligevel havde overskud til store smil 
ved den afsluttende overrækkelse af certifikater og diplomer.  
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Herskind Boldklub 

  To coaches og en cheftræner fra Liverpool gjorde sammen med en dansk koordi-

nator et kæmpe stykke arbejde, for at hver enkelt spiller fik mest muligt ud af 
forløbet. Og med danske oversættere fra Herskind Boldklub lykkedes projektet. 

Stor tak til alle de frivillige, som gav en kæmpe hånd med ved arrangementet. 

  Projekt nyt redskabsrum er så småt ved at tage form. Det gamle er pillet ned og nu 

mangler bare opbygningen af det nye. I ugerne 38-39 vil der blive lavet ny sand-
pude og redskabsrummet vil blive bygget på. Så i løbet af kort tid vil vi have en 

næsten ny hal. Alle redskaber får nye pladser, og de ting som tidligere har været 

opbevaret i hallen, kommer væk og ud i nye lokaler. 
  I uge 33 afholdt vi den årlige sommerfest. Onsdag eftermiddag stillede Old Boys 

og andre frivillige op for at få teltet klar til fredag og lørdag. Vi havde som annon-

ceret skåret søndagen væk og lagt arrangementerne over til lørdag i stedet for, så 
kunne der sluttes af med et brag. Beslutningen må siges at bære frugt, for tiltaget 

blev en succes – om det er det Roskilde Festival har skelet til ved jeg ikke, men 

efter at have læst mellem linjerne i dagspressen ser det sådan ud.  

  Musikforeningen Hermus trak fredag aften fuldt hus. Forældreorkestret leverede 
en god gang underholdning. Der var total udsolgt til fællesspisningen, så der blev 

solgt ekstra mange Pariser og Cowboy toast samt franske hotdogs fra baren. Fredag 

aften måtte vi også melde alt udsolgt til lørdag aftens spisning - alle 94 pladser var 
revet væk. 

  Det var ikke kun fællesspisningerne fredag og lørdag, som blev udsolgt. Det tradi-

tionsrige morgenløb lørdag med efterfølgende morgenbuffet endte med at blive ud-

solgt. Måske fordi det rygtedes, at Anne Svendsen og Trine Frengler igen i år hav-
de disket op med diverse lækkerier. De har heldigvis sagt ja til at gentage og over-

gå sig selv til næste år. Knap var der tygget af munden, før pladsen fyldtes med 

unge fodboldspillere, som holdt turneringer. Børnenes dyrskue fyldte den reste-
rende del af boldbanerne helt op. Lotte Fjedsted præsenterede dyrene på fornem vis 

og uddelte diplomer til alle de fremmødte.  
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Herskind Boldklub 

  Sidst på dagen gav Oldboys holdet en opvisning i, hvordan fodbold skulle spilles. 

Det må have smittet af på senior holdet, som senere hev en sikker 3-1 sejr i land. 
 Festen lørdag aften forløb over alt forventning. Der blev leveret god underholdning 

af Verner, som kom og satte livet i Herskind og omegn i relief. Vi ved nu lidt om 

hvorfor Brugsen har et skilt ud til vejen af en fransk hotdog i en noget uheldig vin-

kel, hvad økopusherne fra Hertha - Herskinds svar på Christiania - laver, og at vi 
skal løsrive os og oprette staten Herskindia og på den måde undgå motorvej. Efter-

følgende var der dans med DJ og et fyldt dansegulv. 

  Søndag stod på oprydning, og her stillede der et stort hold op på omkring 20 mor-
genfriske, så det gik hurtigt. Fantastisk med så stor opbakning både til arrangement 

og oprydning, 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. 

  Efterårets udendørs aktiviteter er i fuld gang, fodboldspillerne fra FCL og HB 

senior fylder banerne. Det samme gør Old Boys, selv om ordet fylder har en lidt 
anden betydning. 

  Selv om solen brager derudad, erkender vi også, at om lidt fyldes naturen med 

efterårets mange smukke farvernuancer. Derfor er vintersæsonen startet op i uge 36 
med en perlerække aktiviteter. Hold og tilmeldinger findes på herskindboldklub.dk.   

  Skulle der sidde én, som godt kunne tænke sig at give en hånd med som træner, så 

tøv ikke - fat pcén, ipaden, smartphonen og kontakt os. Kontaktpersonerne kan du 

finde i starten HB Sporten.  
REMINDER: SÆT KRYD I KALENDEREN d.13.9. Der afholdes der Store ar-

bejdsdag i klubben. Vi skal have tunet omgivelserne, containeren skal ryddes op, 

der skal males i klublokalet og en masse andre ting. Sidste år havde vi en fantastisk 
hyggelig dag. Børnene legede i hallen og på boldbanerne, og der var fælles hygge 

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

På vegne af HB`s bestyrelse Kim Jakobsen 
 

Nyt fra kassereren 
Tilmelding til hold 

  Jeg vil blot lige minde om, at alle selv har et ansvar for at melde sig på de hold, de 

går på, via vores hjemmeside. Husk at være ude i god tid, da nogle hold f.eks. har 
antals-begrænsning. 

Skriv endelig til herskindboldklub@herskind-hede.dk , hvis I har nogle problemer, 

eller ikke har et dankort, så sender jeg en manuel opkrævning. 
Ulla – tlf. 2825 1791 

 

Se også oplysningerne på side 17 

mailto:herskindboldklub@herskind-hede.dk
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Herskind Boldklub 

 

Gymnastik 
  Det summer af liv i Herskindhallen, nu da endnu en sæson er i fuld gang, og små 

og store, unge og gamle har lyst til at benytte sig af gymnastikafdelingens tilbud. 
  Der har været mange forlydender om, at den nye skolereform ville medføre en 

nedgang i medlemstal i idrætsforeninger. At dømme efter tilmeldinger til de for-

skellige hold ser det heldigvis ikke ud til at gælde gymnastikafdelingen i Herskind 

Boldklub. Vi er kommet godt fra start og fortsætter ufortrødent med følgende hold: 
Forældre/barn 2-4 år  onsdag    16-17 

Børn 4-7 år   onsdag    17-18 

Spring 1. og 2. klasse  lørdag     10-11
30

 
Voksne M/K   tirsdag    19-20 

Zumba   onsdag   19-20 

Yoga   (Fuglevænget 66)  mandag 19-20 
    Alle hold er stadig åbne for tilmelding, så gå ind på vores hjemmeside 

www.herskindboldklub.dk , tryk på gymnastiksymbolet nederst på siden, meld til 

det ønskede hold, mød op og vær med. Så let er det.... 

Inge Houg Jakobsen 
 

 

"Nyt blod til Herskind Dreamteam" 
  Først forsvandt playmakeren. Så anføreren. Så førstekeeperen. Og så fulgte ca. 5 
andre spillere trop ud af svingdøren. Og med langtidsskader til 3-4 profiler var nyt 

blod til truppen essentielt, hvis vi overhovedet skulle kunne stille et hold. Ind kom 

de unge sultne gutter, Casper og Mads. Alexander Hampen og Mads Ginkgo gjorde 

comeback, og holdets spillende scout, Stefan Didia, hentede tvillingerne Johan og 
Thomas. HB lever endnu! Serie 4-puljen i denne sæson er utrolig tæt. Sølle 3 point 

skiller i skrivende stund topholdet Søften og HB på 6. pladsen. Vi har pt. to sejre 

og tre nederlag i bagagen, og på søndag spiller vi ude mod det absolutte bundhold 
Sabro, hvor kun en sejr tæller. Til årets sommerfest sejrede Dreamteam med 3-1 

over tst - endnu en sommerfestsejr til de mange fremmødte. Coach Jakob "Bill" 

Jakobsen har meddelt, at han stopper efter denne efterårssæson. Herefter vil han 

kunne skrive fire fine sæsoner i serie 4 med Herskind Boldklub på sit CV.  
  INFO til interesserede spillere: Vi træner hver tirsdag kl. 19 - 21 på banerne ved 

Herskindskolen. VIGTIGT: Vi søger stadig en holdleder til at varetage praktiske 

opgaver som fx at fylde vanddunke, pumpe bolde, tage sig af hjørneflag etc. ifm. 
både ude- og hjemmekampe. Hvis dette har interesse så kontakt coach Bill på tlf.: 

2231 0191. 

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

http://www.herskindboldklub.dk/
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Herskind Boldklub 

 

  
  

Vedr. Badminton sæsonen 2014-2015. 
  Efter endnu en fantastisk dejlig sommer helt uden regn er vi atter klar til en ny 

sæson. Vi har igen i år glædet os til at starte op i badminton afdelingen. Trænings-

start var mandag den 1.9. Vi har igen i år prøvet at samle alle badmintons aktivi-

teter om mandagen. Hallen oser af badminton fra 15
30

 – 22. 
  Vores ungdomsspillere mangler stadig trænere og håber, der sidder nogle forældre, 

der har lyst til at tage en tørn med. Vores turneringshold træner stadig mandag fra 

kl.19 til 22. Motionsspillere træner torsdag fra kl.20 til 22.  
  Løse baner hvor du kan udfordre din nabo eller kone/mand. Søndage kl.14-17 her 

er stadig ledige baner. 

  Priser for badminton 2014/15 kan ses på hjemmesiden, hvor også tilmelding skal 
laves. Det er vigtigt, at man registrerer sig via HBs hjemmeside for tilmelding. 

  Der bliver igen i år mulighed for, at vores børn og unge kan deltage i turneringer 

og stævner samt i det store lokale kommune-mesterskab. 

  Jeg vil igen i år opfordre alle motionisterne til at deltage i kommune-mesterska-
berne. Her får man virkelig prøvet kræfterne af. 

  Vi har stadig brug for hjælp i badmintonafdelingen og vil gerne efterlyse trænere 

som har lyst til at hjælpe.  
Med ønsket om en god sæson og med venlig hilsen Søren Nedergaard 

 

 Præmiewhist  
  Selv om vi ikke er mange medlemmer tilbage, har vi tænkt os at fortsætte vores 

hyggelige kortspil på 

torsdage fra kl.19 

i klubhuset ved Herskindhallen. Vi tager meget gerne imod nye medlemmer, og vi 

starter op torsdag den 16. oktober 2014. 
Sæsonen varer helt til påske – kun afbrudt af lidt juleferie. 

Orla Rasmussen/Bent Reiche 
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Herskind Forsamlingshus 

 
Udlejning v/ Anna Marg.Kristensen Tlf. 5358 1303, Herskind 

Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 
Forsamlingshusets hjemmeside; www.herskind-forsamlingshus.dk 

Mit Kæreste Eje 

 

Datoer for udsendelserne: Søndag. d.21.sept. kl.19
55

 

Søndag d.12.okt. kl.19
55  

Søndag d.9.nov. kl.19
55

 

Genudsendes mandagen efter kl.10
25

 

Seniorklubben 
   Vi starter en ny sæson onsdag d. 8. okt. kl.10 – 14. Vi mødes hver anden 

onsdag i ulige uger i Herskind Forsamlingshus og laver frokost sammen.  

Frokost inkl. 1 øl/eller vand samt frokost 50,- kr. 

   Hver anden mødegang tager vi på virksomhedsbesøg i omegnen. Alle er 

velkomne. Vil du vide mere, kontakt Anna Marg. på tlf. 5358 1303 

Quindeaften er udsat til 2015. 
Datoen bliver fredag d.6.marts. Glæd jer piger, 

det bliver endnu en kanonaften 

Hold øje med Herskindsigt i december 
Bestyrelsen har flere nye ting på bedding, 

Fx en sangeftermiddag med Bent Nielsen og Anne Marie Elbeck 

http://www.herskind-forsamlingshus.dk/
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Foredrag, torsdag d.20.nov. kl.19
30

 
  UD MED SPROGET v/ Ole Lauridsen (kendt fra radio og TV) 

Hvordan bevarer vi det danske sprog med alle de fremmede ord, der sniger 

sig ind. Specielt engelske ord fylder en del i vores talemåde. Ja, selv i børne-

højde sniger der sig flere og flere fremmede ord ind i vort modersmål. 

   Entre incl. 1 glas vin eller 1 øl samt en tapas-tallerken bestående af ost og 

pølse 110,00 kr. Tilmelding senest den 18.11. til Berit på tlf. 2660 5401 / 

Anna Marg. Tlf. 5358 1303 

Hjælpere efterlyses. 
  Bestyrelsen vil rigtig gerne have frivillig arbejdskraft fx til at dække bord 

ved et arrangement, lave kaffe eller hvad der er af forefaldende arbejde. 

  Det kan være til foredrag – quindeaften – sangeftermiddag. Måske er du 

god til at male, slå søm i, lægge fliser i vores forhåbentlig snart nye gård-

have. Du kan kontakte en fra bestyrelsen  

Hjertestarter i Herskind forsamlingshus 
  Herskind forsamlingshus har via sponsorer fra lokalområdet fået mulighed 

for at få en hjertestarter. Foreningen Kunsten at redde liv har kontaktet spon-

sorer om et bidrag til en hjertestarter. 

  Forsamlingshuset vil herigennem rette en stor tak til alle, som har bidraget 

med penge til hjertestarteren. Hjertestarteren bliver opsat udvendig på for-

samlingshuset, så alle byens borgere har adgang til den. Opsætning samt 

undervisning i brug af hjertestarter vil blive her i efteråret. 

Mere om dette senere.          Bestyrelsen i forsamlingshuset 

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

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

Anna Margr. 

mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Skivholme Forsamlingshus 
Skivholmevej 87 

  Sommeren er ovre, og byens borgere har igen optaget den daglige gænge 

med arbejde og skole. Vi kan glæde os i byen over, at der i det kommende 

efterår vil ske nye tiltag i byen. Kommunen har sat penge af, så der kan 

blive etableret en cykelsti mellem Skivholme og skolen. Dette er til stor 

glæde for alle. 

Afholdte arrangementer siden sidst: 
  Til sankthans var vi i år så heldige at have Herman Rasmussen til at holde 

båltalen. Dette var en meget lærerig tale om istid, trolde og hekse samt histo-

rie om Skivholme og omegn. En stor tak til Herman for en meget morsom og 

lærerig tale. Der var mange mødt op med madkurv og godt humør til en 

dejlig solskinsaften omkring bålet. 

Der var grillaften torsdag d.3.7. med stor tilslutning på trods af, at sommer-

ferien var i fuld gang. 

Grillaften d.14.8. var knap så besøgt, hvilket nok hænger sammen med, at 

der var sportsfest på skolen. Dette laver vi om til næste år. 

Kommende begivenheder: 
Arbejdsdag den 11.9.kl. 16. Udearealerne trænger til en kærlig hånd, så 
grib arbejdstøjet og mød op. Der vil være et let måltid og noget at drikke. 
Der er høstfest den 4.10. Info bliver omdelt. 
Traditionen tro er der andespil d.2.11. 
Her der er mulighed for at vinde en and til mortensaften samt en masser af 
andre gode præmier. Så grib naboen, vennen eller svigermor og mød op i 
forsamlingshuset. Yderligere info kommer i Galten folkeblad. 
HUSK: Sæt kryds i kalenderen den 15.nov. hvor vi afholder Irsk aften 
med levende musik af Folk Friends. 
Der bliver serveret irske retter mad og drikke. Yderligere info se næste side. 
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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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
 

   Så er det tid til høstgudstjenester. Vi skal sikkert synge: "Nu falmer 

skoven trindt om land"; men jeg kan nu bedre lide farverne i dette vers fra 

"Højskolesangbogen":  

 "Endnu engang bli'r skoven gjort kulørt. 

 Den hvide birk bli'r klædt i lysbrun kjole. 

 Det gyldenrøde løv er stift og tørt 

 og svirrer ned på foldens rappe fole." 

 

Det får vi nok lejlighed til at synge d. 26. oktober i Sognegården. 
 

Den 28. august skulle der være friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven; 

men vejret var ikke med os den eftermiddag, så det var bedre at være i kirke 

og sognegård. Det herlige "Malersjak" fra Hertha underholdt til stor fornøj-

else og fortjent bifald, og lidt regnvejr afskrækker ikke en rigtig spejder, så 

der kom gang i snobrødsbagning og popkornspopning i det fri. Se billederne 

på bagsiden! 
 

  Høsten er i hus, og det er derfor, vi holder en festlig høstgudstjeneste, for 

der er grund til at være taknemmelig, og vi bor jo på landet og har set kornet 

gro på markerne. Det bliver en fælles gudstjeneste i vores kirke i Sjelle 

søndag d.21.sept.kl.14, hvor Jette nok har pyntet kirken igen i år, og hvor 

der i hvert fald bliver et glædeligt gensyn med De Dover Spillemænd. 

Derefter bliver der kaffe i Sognegården og mere glad spillemandsmusik. 
 

  Det nye kirkeblad er udkommet, så her bliver bare en kort omtale af de 

næste måneders tilbud. 
 

  Onsdag d.17.sept.kl.19: Kirkehøjskole: 

Kort gudstjeneste i Skivholme Kirke, kaffebord i Sognegåden, og derefter 

foredrag om salmedigteren B.S.Ingemann og hans kone Lucie Ingemann, 

som vi ellers ikke har hørt så meget om; men der står jo en kvinde bag ved 

alt! Det bliver ved forfatter og cand. mag. Marianne Hesselholt. 
 

  Torsdagshyggen starter igen.  

Kaffen er klar i Sognegården kl.14
30

 d.18. sept., 23. okt. og 27.nov. Der er 

plads til sange og meget andet. Eva lægger ud med en lille grum, men dog 

fornøjelig novelle af Frank Jæger. Alle i alle aldre er velkomne. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

  Onsdag d.8.okt.: kirkeMUSIKhøjskole i Storring Kirke kl.20. 

Korkoncert med et kvindekor på 18 medlemmer, som kalder sig "Harperne". 

Det skal vist tages humoristisk! 
 

  Torsdag d.9.okt.kl.19: Foredrag i Sognegården.  

Medlem af vores menighedsråd, pastor emeritus Erik Hansen, fortæller om 

bogen "Den etiske fordring", skrevet af K.E Løgstrup, som var professor 

ved Århus Universitet. I samværet med andre befinder vi os altid i en situa-

tion, hvor vi har indvirkning på hinandens liv. Bogen er meget berømt, så 

det skal nok blive spændende. 
 

  Onsdag d.22.okt.kl.19: Kirkehøjskole. 

Kort gudstjeneste i Galten Sognegård og efter kaffen foredrag ved kunst-

historiker Liana Erbs om "Moderne kirkeudsmykning" 
 

  Søndag d.26.okt.kl.13
30

 er der gudstjeneste i Skivholme Kirke 

Derefter sang og klang og kaffebord i Sognegården. Organist Thomas 

Christiansen spiller på sin glade måde, og kirkekoret bidrager forhåbentlig 

også. Der er lagt op til en rigtig hyggelig eftermiddag. 
 

  Stillegudstjenester: 

Tirsdag d.28.oktober kl. 19 i Galten Sognegård og 

torsdag d.20.november kl.19 i Skivholme Kirke. 
 

  Torsdag d.13.november kl.14: Kirkehøjskole 

Kort gudstjeneste i Skovby Kirke. Så plejer der at være kaffebord i boligen 

lige overfor. Derefter foredrag om et vanskeligt emne: "Hvad sker der, når 

vi dør?"  Det vil præst og forfatter, Johannes Værge forsøge at svare på. 
 

  Onsdag d.3.december kl.14: Kirkehøjskole 

Kort gudstjeneste i Storring Kirke. Derefter foredrag ved tidl. biskop over 

Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas. Titlen er: "Det gode liv som senior - en 

erfaringsnær livsfortælling".  

 

Nytårskoncerten bliver d. 11. januar; men det er først til næste år. 

 
          Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Brugt spejderskjorte str.152 cm samt tørklæde sælges: 150 kr. 

Henvendelse til Anna Marg. Kristensen. Tlf. 53581303 
 

Nyt fra ulvene 
  Så er ulveflokken samlet igen efter sommerferien. Vi startede med opryk-

ning mellem enhederne d.19.august, hvilket har medført et farvel til de æld-

ste ulve, som nu er blevet juniorspejdere. 

  Her i efteråret skal vi arbejde med knivbevis og kokkemærket. Vi har også 

prøvet at lave tomatsuppe på vores trangiaer, og det gik rigtig godt. Vi laver 

også juledekorationer til områdets pensionister og forbereder ting og sager 

til spejdernes julemarked d.23.nov.2014. De nye ulve skal også have deres 

ulvenavn ved et fuldmånemøde. 

  Vi har ulvemøder om tirsdagen fra kl. 17
30

 til 19. 

Mange ulvehyl fra Henriette 

Nyt fra bæverdammen 
  Så er vi godt i gang igen efter en god sommer og ikke mindst en god 

sommerlejr. Vi har både fået nye bævere og flere bæverledere, det er vi 

meget glade for. Hvis du har lyst til at prøve at være bæver skal du være 

velkommen til at besøge os. Bævermøderne har holdt flyttedag så vi er til 

møde hver onsdag fra kl.16
30 

til 18. 

                         Bæver hilsner Ann, Lars, Linda og Karen 4115 2334 

  



 

 37 

KFUM-spejderne i Herskind 

Juniorspejderne (4.+5. klassetrin) 
   Så er vi tilbage efter en skøn sommerferie incl. en fantastisk sommerlejr i solskin. 
De første gange efter ferien har stået på stearinbomber, ziplock omeletter & pande-

kager. Efteråret vil byde på hyldebærsuppe m/æbler, knob & besnøringsopgaver, 

skraldeevents mm., og så skal vi bygge en bivuak. Vi er ca. 10 juniorspejdere, som 

mødes hver tirsdag kl. 19-20
30

 på spejdergrunden "Trekanten".  
Tjikker Likker & altid beredt. Henriette & Joanne (T. 2031 0986) 

Nyt fra trop og senior spejder. 
  Vi er blevet delt lidt op, så vi store spejdere fra 12 til 15 år holder møde sammen 
om torsdagen fra 19 til 21. Vi laver en masse spændende aktiviteter. Bygge bræn-

deskur samt en bageovn i højen, fælde træer (som lederen har udpeget) med økse, 

lave mad på bål, og ikke mindst hygger vi os. Den 12. til 14.sept. skal vi på sejl-
weekend i Æbleskoven ved Vejle fjord, men mere om det senere.  

Spejderhilsen Trop & Seniorspejder  

Nyt fra Herskind Gruppe 

   Sommeren går på hæld, og vi kan tænke tilbage på en fin sommerlejr i uge 32 og 

sige goddag til et efterår, med forhåbentlig mange gode spejdermøder. Herskind 

Gruppe har mange nye spejdere, så det er dejligt. Der er liv og glade dage på Tre-

kanten. Vi har valgt at dele spejdere mere op, så der ikke er for stor aldersforskel. 
  Bævere har møde onsdag. Ulve har møde tirsdag. Juniorspejdere har møde tirs-

dag. Trop-spejdere har møde torsdag. På vores første møde i august var der opryk-

ning, og der blev valgt et nyt grupperåd. Tak til alle, som vælger at bruge frivillige 
kræfter her, og tak til jer, som valgte at stoppe. Det er godt at opleve, at spejdernes 

forældre bakker op om Herskind Gruppe. 

Spejderhilsener Nels Jørgen 

Julemarked 
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d.23.nov. kl.13

30
 – 16. Da holder 

spejderne deres traditionelle julemarked i Herskind Forsamlingshus. Traditionen 

tro vil der i lighed med tidligere år være tombola med gevinster skænket fra hus-
stande i Sjelle, Skjørring, Skivholme og Herskind. Vi tager allerede nu imod dine 

”gaver” til tombolaen. Kontakt en af lederne eller Anna Marg. på tlf. 5358 1303. 

  Foruden tombola vil der i lighed med tidligere år også være Amerikansk lotteri. 
Også her vil vi gerne have fine ting til denne bod. Der vil være mulighed for at 

klippe lidt julepynt samt købe gløgg og æbleskiver. Juletræ har du også mulighed 

for at få med hjem. Spejderne sælger fine træer og pyntegrønt. 
  Vi glæder os til at se rigtig mange til julemarkedet i Herskind. Overskuddet fra 

julemarkedet vil blive brugt på spejderaktiviteter. Pensionister, som er fyldt 70 år, 

vil modtage en fin juledekoration, som spejderne selv har lavet. Disse bringes ud 

lørdag d.22.nov. kl.10 - 12.        På gensyn Ledere og grupperåd 
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Hertha Levefællesskab 
 

Lørdags Café: Alle udefra kan deltage. 

4.okt. og 1.nov. kl.14 

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. 

 

Nyt bofællesskab på vej i Hertha Levefællesskab. 
  Hertha Bofællesskaber og Værksteder har nu fået grønt lys til opførelse af 

en 300 m
2
 bygning i Hertha Levefællesskab til 6 voksne udviklingshæmme-

de: Demetervænget 7. Skanderborg kommune har givet tilladelse til et byg-

geri, hvor energien primært kommer fra jordvarme- og solcelleanlæg. Det er 

byggefirmaet Egebæk Byg, Grindsted, der står for opførelsen.  

 ”Det ser ud til, at det bliver et hus, som opfylder 2020-kravene til byggeri,” 

siger Jan Egebæk, direktør for Egebæk Byg med en vis begejstring. 2 af lej-

lighederne får permanent karakter. Her er eget badeværelse og køkken. 

  De øvrige 4 beboelser har midlertidig karakter, indtil det egentlige bofæl-

lesskab bliver opført. Her er der individuelle thekøkkener – med fælles bad 

og toilet. I en mellemfløj indrettes et stort fælles køkken, spiseplads og op-

holdsrum. Der bliver fælles vaskeri samt et medarbejder-kontor.  

  Den anden gode nyhed fra Egebæk Byg er deres tidsplan, som siger klar til 

indflytning før jul! Det midlertidige består i, at Hertha’s Landsbyfond arbej-

der på at skaffe finansiering til 2 andre bofællesskaber; et på Landsbyvænget 

25-27, der vil rumme 7 lejligheder til udviklingshæmmede, en støttebolig på 

80 kvm samt et motionsrum på 35 m
2
 til fællesbrug for hele levefællesskabet 

– og en udvidelse af bofællesskabet Burishus med 4 fleksible lejligheder ret-

tet mod de beboere, der har særlige behov for støtte eller ro i det daglige. 

  Et tredje projekt på lidt længere sigt er renovering af det 18 år gamle bofæl-

lesskab, Herthahus – hvorefter der her vil være 7 opdaterede boliger imod i 

dag 11 små lejligheder. 

  Når de to nævnte bofællesskaber tages i brug, er det tanken, at den ’midler-

tidige’ løsning med en beskeden ombygning vil kunne anvendes til andet 

formål, fx kreative værksteder, som der er stort behov for blandt Hertha’s 

værkstedsbrugere. Men der er også flere andre ideer, som retter sig mod hele 

Levefællesskabet. I Levefællesskabet planlægges i øjeblikket i privat regi 

opførelse af 3 boliger på den udstykning, der har fået navnet Demetervænget. 

http://www.hertha.dk/
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Hertha Levefællesskab 
  Samlet set vil disse byggeplaner færdiggøre Hertha Levefællesskab, med 

en samlet befolkning på ca. 150 personer – heraf 30 voksne udviklingshæm-

mede. Et eksempel på et moderne landsbybyggeri integreret i en åben insti-

tution med differentierede botilbud, der rækker fra egen bolig i Levefælles-

skabet, over bofællesskab med eller uden nattevagt til lidt mere støtte-kræ-

vende situationer.  

  Hertha’s beskyttede værksteder rummer arbejdspladser for 32 voksne ud-

viklingshæmmede. Heraf kommer ca.14 fra oplandet. 32 medarbejdere er 

ansat i Hertha Bofællesskaber og Værksteder. 

For yderligere oplysninger kontakt:  

Ole Uggerby, 3840 3401 og Tommy Schou Pedersen 2229 3239 

Inklusion – et socialpolitisk indspark 
  En anden nyhed er, at en bog, som vi længe har arbejdet på, udkom 1.sept.  
Det er bogen Inklusion – et socialpolitisk indspark. Et digert værk på 360 
sider. For hvad er egentlig god inklusion? 
  En lille gruppe fra Hertha med problematikken inde på livet syntes, at der 
var behov for at se nærmere på, om der var forskning, der kunne besvare det 
spørgsmål. Inspireret af 2 konferencer i Aarhus Amt om omvendt inklusion, 
besluttede man at invitere engagerede mennesker fra den offentlige, private 
og frivillige sektor til en arbejdskonference - LEV GODT 3. Her blev der 
sammen med et antal forskere arbejdet videre med spørgsmålet. Det er der 
nu kommet en bog ud af: ”Inklusion – et socialpolitisk indspark”. 
  Forfattergruppen består af mennesker fra både den offentlige, private og 
civile sektor med lang erfaring og viden fra arbejde med ”inklusion”, som 
fra hver deres udsigtspunkt over vores fælles velfærdssamfund kommer med 
indsigtsfulde og yderst aktuelle indspark om temaet. 
  Bogen er dejlig overskuelig og let læst. Den er inddelt i 3 dele.  
Først beskrives 16 projekter fra forskellige steder i Danmark, som på for-
skellig vis arbejder med inklusion af svage og udsatte grupper (herunder 
Hertha og madordningen i Herskindskolens børnehave). 
Anden del består af 13 artikler, hvor forskere, kommunalpolitikere, prakti-
kere og erhvervsfolk sætter deres fokus på aspekter af problemfeltet.  
I tredje del har redaktionsgruppen lavet en sammenfatning af centrale træk 
og problematikker samt en perspektivering med rigtig gode spørgsmål til 
den videre debat. Disse er rettet mod forskere, fagprofessionelle og beslut-
ningstagere – men de er sunde for alle at reflektere over.  
   Bogen sætter på smukkeste vis ord på mange af de ideer, tanker, argumen-
ter og begreber, som mennesker interesseret i feltet beskæftiger sig med. 
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Hertha Levefællesskab 

Anmeldelse af Per Bach, form. for Sociale Entreprenører i Danmark (let red. af Allan Elm) 

  Man kan kun blive glad over, at nogen har lagt kræfter i at skrive, redigere og 

producere en sådan bog, der både er inspirerende læsestof og et rigtigt nyttigt 

opslagsværk, som mange vil få glæde af. 

  Køb den, læs den og brug den som udgangspunkt for selv at tage del i den 

vigtige debat om, hvordan vi skaber et inkluderende samfund, hvor der er plads 

til alle, og hvor alle kan få lov til at give deres unikke bidrag til fællesskabet. 

Fra Steen Hildebrandts omtale af bogen: Steen Hildebrandt, ph.d., professor 

Aarhus Universitet, adjungeret professor CBS, Handelshøjskolen i København. 
  Inklusion burde være en selvfølge. Men det er det ikke. Og derfor må nogen 

gøre en aktiv indsats for at sikre, at eksempler levendegøres og informationer 

og argumenter formuleres og formidles. Det sker med denne fremragende bog. 

Det er et referenceværk, hvis mage ikke findes. Bogen er resultatet af en meget 

seriøs og omfattende indsats ydet af mange mennesker, aktører, debattører og 

eksperter, inden for feltet. Meget imponerende og overbevisende. 

Fra Knud Aarups omtale af bogen: Knud Aarup, direktør i Socialstyrelsen. 

  ”Inklusion – et socialpolitisk indspark” er en god og væsentlig bog. Dens 
styrke er beskrivelserne af leve- og virkesteder for mennesker, som normalt 
bliver marginaliseret i mødet med det såkaldt normale samfund. De 16 helt 
konkrete eksempler giver mennesker mulighed for at udfolde sig som men-
nesker og viser derved i praksis, hvordan man kan skabe et samfund med 
plads til og brug for alle, og hvor alle har rum til at udfolde deres potentialer 
som mennesker. Det kan forhåbentlig inspirere andre til handling. Samtidig 
sætter bogen fokus på den betydning, som socialøkonomiske virksomheder 
har - og potentielt kan få - i samfundet. Endelig er der en række indlæg, som 
peger fremad mod nye initiativer for at udvikle et inkluderende samfund 
med fokus på fællesskaber. Eneste anke fra min side skal være, at enkelte 
kapitler forholder sig lidt negativt til nødvendigheden af at udvikle ny viden 
som et grundlag for forbedring af den sociale indsats. Herved undergraver 
indlæggene hele bogens formål: at fremme udvikling af inklusion. Det er 
netop mere viden om, hvad der virker i praksis, som er bogens styrke og 
som er nødvendig, hvis vi skal lykkes med at give marginaliserede menne-
sker bedre livsvilkår. 
FAKTA: Titel: Inklusion – et socialpolitisk indspark 
Forfattere: Niels Aagaard, Lis Holm Petersen, Søren Hansen, Ole Uggerby, 
Jens-Otto Andersen, Per Clauson-Kaas, Mette Kræmmer og Allan Elm (red.) 
Forlag: Frydenlund. Udgivelsesdato: 1.september 2014. 
364 sider og kan købes hos boghandlere, fra forlaget eller på nettet. 

Per Clauson-Kaas 
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Hertha Levefællesskab 

  
Høstmarked og lørdagscafé 

  Høstmarkedet er nu godt overstået. Der var også i år ca. 800 besøgende. 
Vi startede i tørvejr. Folk kom med regntøj og paraplyer, hvilket der blev 
brug for om eftermiddagen! Der var flere steder et kort, der viste, hvor 
aktiviteterne foregik. Det var et rigtig godt program i år. Der var mange 
boder med salg af forskellige ting. Væveværkstedet havde salg af deres 
produktion (sofapuder, viskestykker og andet). 
  Der var stor interesse for oplysninger om Hertha Levefællesskab. Der var 
salg af biodynamiske grøntsager og rundvisning i gartneriet. Smagsprøver 
på mælk fra Danmarks mindste mejeri, og i stalden kunne der smages gril-
lede pølser fra Herthas kvæg. 
  Der var to caféer. Den ene med lækre sandwich og velsmagende suppe, 
kaffe, the, saft og kager. Der var også salg af brød og kager fra Herthas 
bageri - til at tage med hjem. Pandekagehuset gjorde lykke – der var kø hele 
tiden. Kl.15 viste Cirkus Tværs en forestilling, og høstmarkedet sluttede 
som altid med en kædedans, hvor alle kunne være med. 

  
Rita Lambrecht, Hans Gravsholt og Ole Wadsholt(foto) 



 

 42 

Hovedbrud for hele familien 
1. I hvilken anledning var der stormøde i Skivholme F-hus? 

2. Arbejder Maries Have fortsat på seniorboliger? 

3. Hvor kommer rollatorstien? 

4. Er der gode vinderchancer i hovedbrud? 

5. Hvem laver svampetur? 

6. Tilbyder Herskindskolen lektiecafé? 

7. Hvad var henkastet ved fugletårnet? 

8. Har der været bedsteforældredag i Nordlyset? 

9. Hvilken dato er der legepladsdag i HB? 

10. Hvem står for badmintonafd. i HB-sporten? 

11. Kommer Herskind i TV-øst her i efteråret? 

12. Hvilken dato er andespil i Skivholme F-hus? 

13. Vil dilettanterne gerne have flere teatertosser? 

14. Hvad sker der i Sognegården d.26.okt.? 

15. Hvilken dato holder spejderne julemarked? 

16. Hvad er på vej i Hertha? 

17. Hvem blandt annoncørerne bor Langelinie 62?  
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 

Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 3.dec.2014  
Indsendt af: 
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Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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Pause under stormødet d.6.8. 

 
Malersjakket i Sognegården d.24.8. 

 

 
Spejderne laver snobrød d.24.8. 

 
Sommerfest. Dyrskue 16.8. 

 
Sankthans i Skivholme d.23.6. 

 

 
 


