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   HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for foreningerne i den nordligste del af
   Skanderborg Kommune.

   Næste nummer udkommer ca. 9. december 2016. Oplag 700 stk.
   Frist for indlæg til septemberudgaven er 23. november 2016.
   Bladet kan også afhentes på pakkebordet i Dagli’Brugsen Herskind.
   

   Redaktør:
   Jakob Houg Jakobsen   Tlf. 2231 0191 Mail: jakob.jakobsen@gefiber.dk

   På www.herskind-skivholme.dk kan du finde tidligere udgaver digitalt.

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

Det har givet mange positive reak-
tioner, at vi i sidste udgave bragte 
et portræt af Hans Gravsholt. Også 

på Århus Stiftstidende læser de Herskind-
sigt, for de kontaktede i hvert fald mig for 
at få lov at trykke portræt og billeder. Det 
blev til en fin side i en søndagsavis.

I denne udgave må du dog undvære et 
portræt, da det ikke har været muligt at få 
en aftale i stand. Det er stadig meningen, at 
det skal være et fast indslag i bladet, men 
om det bliver hver gang, må tiden vise. Jeg 
har under alle omstændigheder kig på det 
næste offer, som vist nok har indvilget.

Som jeg løftede sløret for i juniudgaven, 
er Herskindsigt nu også kommet på Face-
book. Så find os der, og giv os et “like”, så 
du fremover kan få de seneste nyheder fra 
vores lokalområde. Som kvartalsblad kan vi 
ikke altid nå at få det hele med, så i stedet vil 
vi løbende lægge nyt ud digitalt. 

Jeg vil også opfordre alle Facebook-bru-
gere til at lægge billeder og tekst ind på vores 
side, hvis I støder på noget, som andre bør 
vide. Den gode tone er en selvfølgelighed, 
og det stoler vi på, at alle kan håndtere.

Det sker jævnligt, at der ligger beskeder i 
min postkasse med budskaber, som bedes 
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“Overraskende nok, så vrimler det 
faktisk ikke med frivillige, der vil give 

et nap med”
Jakob Houg Jakobsen

bragt her i bladet. Desværre er de ofte uden 
afsender. Jeg vil gerne understrege, at du 
sidder med et lokalblad, som er for os alle. 
Derfor bringer vi selvfølgelig også relevante 
indlæg fra vores læsere. Men vi skal vide, 
hvem afsenderen er. 

Det er altså forklaringen, hvis man sidder 
og føler sig overset. Vi trykker ikke indlæg 
fra anonyme, med mindre indholdet er så 
prekært, at vi kan gøre en undtagelse. Men 
selv i det tilfælde, skal redaktionen kende 
afsenderens identitet.

Selv om vi er et lille blad, ser vi os nemlig 
ikke for fine til at overholde god skik.

Skulle du nu mene, at det er noget for-
færdeligt vås, så kom endelig frit frem. 
Overraskende nok, så vrimler det faktisk 
ikke med frivillige, der vil give et nap med, 
når der skal laves Herskindsigt. 

Vi mangler både skribenter, fotografer, 
layoutere, eksperter i sociale medier og an-
dre godtfolk med idéer, der sparker. 

Hvis du mener, at arbejdet bærer lønnen 
i sig selv, så er drømmejobbet lige her. Mest 
savnet er en redaktionssekretær, som kan 
samle de tråde, som til tider bliver tabt eller 
blæser væk.

Du sidder derude. Jeg ved det. Ring. Nu.
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Landsbyrådet

af Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk

Der vil møde flere op fra Hørslevgruppen til mø-
det med Aarhus-politikerne den 26. september. 
Nedenstående er til orientering for læserne af 
Herskindsigt.

Vedvarende energianlæg 
Vindmøller og solenergi
Uddrag af: Nyhedsbrev nr. 6
Første offentlighedsfase om vedvarende energian-
læg (VE-anlæg) i Aarhus Kommune sluttede den 
21. juni 2016. Der er indkommet ca.155 hørings-
bidrag i alt (dels på mail og dels på vores digitale 
høringsplatform, hvor der er der kommentarer 
til flere af indlæggende). Du kan læse mange af 
høringssvarene inde på den digitale høringsplat-
form: https://voresenergi-aarhus.dk/debat/

Opsamling på første offent-
lighedsfase og det videre arbejde 
Opsamling fra 1.offentlighedsfase er nu i gang. Der 
blev i april afholdt 3 workshops for borgere og 
andre interessenter, hvor der blev nedsat flere 
netværksgrupper. Læs mere på https://voresener-
gi-aarhus.dk/debat/moeder-og-workshops/. 
Netværksgrupperne får nu mulighed for at 
præsentere deres synspunkter til politikerne i 
Teknisk Udvalg på udvalgsmødet den 26. septem-
ber 2016 kl. 17-18. Netværksgrupperne bliver ori-
enteret yderligere snarest. 

Primo 2017 forventes det, at byrådet bliver 
forelagt  de forslag og bemærkninger, der er ind-
kommet i første offentlighedsfase. Byrådet  skal i 
den forbindelse træffe beslutning om indholdet for 
det videre arbejde med en temaplan for VE-anlæg. 

Efterfølgende udarbejdes et forslag til temaplan 

Spor i Landskabet
Der er desværre ikke meget nyt om sporets 
vedligeholdelse. Kommunen har påtaget sig at 
forbedre fremkommeligheden både ved Engvej 2 
og i slugten vest for Præstbrovej. 

Måske bliver det gjort i de kommende par uger 
– altså før Herskindsigt foreligger. Om det bliver 
ryddet syd og vest for Præstbrovej 26 er også usik-
kert. Steen Nørgaard har andre til at fjerne de vælt-
ede træer, hvoraf nogle endnu ligger lidt i vejen.

for VE-anlæg, som vil komme i offentlig høring. 
Her har du igen mulighed for at komme med dine 
bemærkninger, som vil blive forelagt byrådet, in-
den byrådet træffer endelig beslutning om tema-
planen for VE-anlæg i Aarhus Kommune. 

Klimaplan 2016-2020 i høring frem til 31. 
august 2016
Klimaindsatsen i Aarhus skal sætte rammen for 
arbejdet med den grønne omstilling i de kom-
mende år. I dette arbejde har Aarhus Kommune 
valgt at fokusere på en række områder, der efter 
en grundig analyse har vist sig at være væsentlige 
i arbejdet med at transformere Aarhus Kommune 
til et fossilfrit samfund: ’Energi’, ’Transport’, ’In-
dustri’, ’Bygninger’, ’Lokalt engagement og vækst’ 
samt ’Vores Arbejdsplads’. Læs mere om Aarhus 
Kommunes klimaplan og klimastrategi og deltag i 
debatten her  www.voresklima-aarhus.dk

Nyt om vindmølleplaner i Aarhus Kommune
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Svampetur
Lørdag d.1.okt.2016 kl.13 står DN´s Skanderborg 
afd. for en Svampetur i Kolskoven.

  Start på P-plads ved Kol lens Mølle ca.1½ km 
nord for Jek sen. Drej fra Stillingvej og kør 500 m 
mod øst ad Kollens Mølle vej. 

  Hovedvægten vil blive lagt på spise lige, letgen-
kendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv. 
Turen varer ca.3 timer og slutter med en svam-
pe ud stilling, hvor de fundne svampe gennemgås. 
Husk eftermiddags kaffe og påklædning efter ve-
jret. 

  Tur leder og yderligere info: Peter Lange, Stjær, 
tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, Herskind, suppl. 
i bestyrelsen for Skanderborg Afd. af DN. Tlf. 8695 
4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk 

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

Integrationskaffe 
lørdag 14. januar 2017  
kl. 14.30- 17.00
For alle som er flyttet til Herskind / Skivholme 
siden februar 2014.

Naboerne til de nye borgere inviteres ligeledes 
med. Der kommer en særskilt invitation.

Alle foreninger vil være repræsenteret denne 
dag.

på foreningerne vegne

Anna marg. Kristensen          
Herskind forsamlingshus

Halloween i 
forsamlinghuset
Fredag d. 28. oktober indbyder Herskind Forsam-
lingshus og Hermus til halloweenfest. Har du lyst 
til at være med til at skabe en sjov og hyggelig aften 
for områdets børn og unge, hører vi meget gerne 
fra dig. 

Send en mail til herskindmusikforening@gmail.
com eller ring på 60 75 92 46.

 Landsbyrådets sammensætning:

 Lone Mørck, Skivholme   
 Birgit Siegfredsen; Herskind   
 Per Dalsgaard, Skivholme  
 Per Clauson Kaas, Herskind
 Jesper Krabsen Laursen, Herskind 
  
 Suppleanter:
 Bo Sjøgaard, Skivholme
 Inge Lorenzen, Herskind 
 
 Revisor:
 Henning Nielsen, Skivholme
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

af Kim Sørensen
kim.soerensen@skanderborg.dk

Vi er nu i gang med et nyt skoleår. Flere forældre 
havde i år fundet vej til vores skolestart mellem 
højene. Det var tirsdag d. 9. august, hvor vi sang og 
bød nye elever velkommen. Der blev flaget og klap-
pet af de nye elever, så 
det var meget festligt. 
Alle glæder os til det 
nye skoleår. 

Studietur
Skolens lærere og 
pædagoger var i Hol-
land i juni måned på 
studietur, og de tog 
mange gode ideer 
med sig hjem.

Fremover løber alle 
børnene i indskolin-
gen 1 mil hver dag. 
Det sker kl. 9:25. Hvis 
du går ad cykelstien 
mod Skivholme, vil 
du kunne se pælen 
der markerer, at du 
nu er en halv mil fra 
skolen. 

Vi har også indført Timere i alle klasser, så elev-
erne tydeligere kan følge tiden til de forskellige 
opgaver.

Turen var delvist finansieret af EU´s midler i 
ERASMUS+, så udgiften til skolen var ikke stor.

Tak til forældre
På Herskind skole og børnehus er vi alle meget 

glade for de mange former for samarbejde med jer 
forældre, bedsteforældre og andre støtter af Skole 
& Børnehus. Sammen kan vi være med til at skabe 
den bedste skoledag og det bedste fritidstilbud 
for alle vore børn og elever. Det varmer også, når 
forældre og andre møder op til temadage, for at 
fortælle om deres arbejde eller kommer og hjælper 

på dage, hvor lærerne er 
på kursus. 

Vi vil også gerne have 
jer til at hjælpe med 
andre ting, som f.eks. 
uddeling af mad. I kan 
henvende jer på skolens 
kontor, hvis I har en ide. 

Vi glæder os til at se 
jer til de forskellige ar-
rangementer i løbet af 
året.

Internationalt samar-
bejde
Skolen indgår i flere 
internationale samar-
bejder. Dette vil kunne 
opleves, når vi får besøg 
af Nafsi, som er en trup 
fra Afrika. Nafsi skal 

være i Herskind fra den 14. til den 15. september 
og primært være sammen med elever fra 6. – 9. kl. 
Torsdag den 15. september vil der være en fores-
tilling, hvor alle elever, forældre og byens borgere 
inviteres til at deltage.

Nafsi-truppen skal bo privat hos fem familier 
fra skolen. Tak til jer der har tilbudt at huse dem. 
”Nafsi” betyder ”sjæl”, og ”Nafsi Africa” er altså 
”Afrikas sjæl”.
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Herskind Brugsforening
	  

 Bestyrelsen

  Formand: 
  Morten Dam, Herskind, tlf. 2371 6571

  Næstformand: 
  Merete Taastrup, Herskind, tlf. 2073 4909

  Sekretær: 
  Ruth Bluhm, Herskind, tlf. 3135 6603

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

  Jørn Bach Jensen, Herskind, tlf. 4076 9755

  Peter Fjeldsted, Skivholme, tlf. 2360 4241

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

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.

af Bettinna Kaalund

Vi er en flok halvskøre, højt grinende og til tider 
totalt fjollede, kage elskende amatørskuespillere, 
der rigtig gerne vil have flere medlemmer i vores 
forening.

Har du lyst til at stå på scenen, hjælpe til bagved, 
eller måske er det rollen som hele holdets redning-
splanke `suffløren` der er noget for dig.

Så hold dig endeligt ikke tilbage, men kontakt en 
fra bestyrelsen og vi tager imod med åbne arme.

Bestyrelsen:
Formand: 
Bettinna Kaalund, Langelinie 61 Tlf. 24850753
Kasserer:  
Susanne Lauritsen, Fuglevænget 29 Tlf.: 21734339
Medlem:  
Anita Haurum, Fuglevænget 58 Tlf.: 86954171
Medlem:  
Anne Kaae, Ladingvej 4 Tlf.: 26317810
Husk at tjekke vores hjemmeside: www.herskind-
dilettant.dk

Herskind Dilettanterne
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Sommeren er ved at være forbi og høsten er næsten 
i hus. Skolen er startet igen og hverdagen er vendt 
tilbage til byen. 

Afholdte arrangementer siden sidst:
Sankt hans aften var igen i år med fællesspisning 
ved grillen. Her mødte ca. 50 personer op, og på 
trods af vejret fik vi en rigtig hyggelig aften.

Ved grillaften den 7/7 var der også stor tilslut-
ning selv om det var lige i sommerferien. Her 
mødte 30 personer op og heldigvis passede det lige 
med at det var tørvejr.

Der var igen grillaften den 11/8 knap så stor 
tilslutning men alligevel en hyggelig aften med 
gratis koncert idet der samme aften var koncert 
på Herskind hede med Rasmus Nøhr. Altid rart at 
kunne deles i vores lille samfund.

Kommende begivenheder:
Sæt allerede nu et stort kryds den 01-10-2016 til 
høstfesten. Invitation bliver husomdelt, alle er 
velkommen. Her er fællesspisning, dans mm.

Traditionen tro er der andespil den 6/11. Her 

der er mulighed for at vinde en and til mortensaf-
ten samt en masser af andre gode præmier. Så grib 
naboen, vennen eller svigermor og mød op i for-
samlingshuset. Ydereligerer info kommer i Galten 
folkeblad.

Igen i år gentager vi succesen med koncert i for-
samlingshuset. Så husk at der den 12-11-2015 er 
koncert med Lasse og Mathilde med spisning og 
dans. Se næste side.

Vi har i år lidt nyt og GRATIS på tirgsdagspro-
grammet:

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 19.00-21.00 
Livestreaming: Kvantecomputeren 

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 
Livestreaming: På rumkrydstogt ud i Solsystemet

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 
Livestreaming: Kom tættere på stjernerne

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.00-21.00 
Livestreaming: Ny teknik afslører hvalernes skjulte 
liv

Tirsdag den 8. november 2016, kl. 19.00-21.00 
Livstreaming: Vores cellers saltbalance

Tirsdag den 15. november 2016, kl. 19.00-
21.00 Livestreaming: Biodiversitet – hvad nu?

Tirsdag den 22. november 2016, kl. 19.00-
21.00 Livstreaming: Videnskaben bag godt øl

Skivholme Forsamlingshus
Af: Rikke Jensen
rikjen01@gmail.com

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

  HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net
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www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus · Skivholmevej 87 · 8464 Galten

Lørdag 12. november 2016 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

LASSE OG MATHILDE
legendarisk dansk musik 
Lasse og Mathilde er en 
institution i dansk musik. 
I mere end 40 år har de 
været med til at holde liv i 
den danske sangskat ved at sætte tekster af bl.a. Tove Ditlevsen, Jan 
Toftlund, Niels Hausgaard, i musik. På CD’en Rødt og Hvidt fastsatte 
de deres succes og deres plads i Danmark, hvor de har optrådt overalt 
fra de største scener til de mere ydmyge steder.
Humor er med til at præge en aften i selskab med Lasse og Mathilde, 
spilleglæden er intakt og repertoiret vidtfavnende. Den musikalske duo 
deles om at synge og bakke hinanden op med Mathilde som sanger-
inde og violinist og Lasse som sanger og guitarist med fødderne i den 
danske muld og med rødder i New Orleans musikken.
Entré: 255,- kr. inkl. spisning.
Tilmelding: Tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk
Senest 9. november.
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Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
udlejning@herskind-forsamlingshus.dk, www.herskind-forsamlingshus.dk 

Af: Anna Marg. Kristensen
kajoganna@outlook.dk, tlf. 5358 1303

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

Renovering af facadebelægning
Forsamlingshuset har nu fået en ny og fin flise-
belægning ved indgangspartiet. Der er ligeledes 
opsat nyt trådhegn.

Vi håber, byens borgere vil glædes over en ny og 
pænere belægning, ingen huller at skulle forcere 
inden man når til døren. Containeren har fået ny 
afskærmning

Tak til de mange frivillige, som har bidraget med 
et godt stykke arbejde. Bestyrelsen sætter stor pris 
på Jeres indsats.

Seniorklubben fejrer 3 års fødselsdag.
Vi mødes første gang, onsdag d. 28. september, kl. 
10.00- 14.00, i forsamlingshuset.

Seniorklubben mødes onsdag i ulige uger, kl. 
10.00 – 14.00. Virksomhedsbesøg aftales fra gang.

Babycafé
Babycafeén mødes torsdag i ulige uger, kl. 10-
12, i forsamlingshuset, med mindre andet er aftalt.

Kontaktperson Sundddhedsplejerske Hanne 
Kosmann, Skanderborg kommune.

2017
generalforsamling. dato endnu ikke fastlagt. Besty-
relsesmedlemmer søges. Bestyrelsen vil gerne ud-
vide fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer.

Sidder du med en lille kasserer i maven, hører 

vi rigtig gerne fra dig, da vores kasserer har val-
gt at pensionere sig, efter mange år i bestyrelen. 
Kontakt Bent Nielsen på tlf. 86954183 eller Anna 
Marg. tlf. 53581303.

125 års fødselsdag. 
Forsamlingshuset og Brugsen fejrer 125 års fød-
selsdag i 2017.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan og hvornår 
dagen markeres.

Integrationskaffe. 
Vi forventer at gentage succeen evt. i januar, hvor 
alle tilflyttere og deres naboer inviteres til kaffe og 
kage samt hyggeligt samvær i forsamlingshuset.

Der kommer mere herom i december udgaven 
samt særskilt invitation til de ”berørte”.

Ha´et dejligt efterår, med nogle dejlige natur-
oplevelser og forhåbentlig et godt vejr.

Håber høsten kommer godt i hus og giver lad-
erne fulde.
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

af Eva Bach

Den vigtigste begivenhed her i efteråret 2016 er 
VALG til MENIGHEDSRÅD. Derfor afholdes 
der orienterings- og opstillingsmøder i september 
måned i de tre kirkesogne. 

Hos os er der 1 menighedsråd, men stadig 3 
sogne - derfor 3 møder, så sammensætningen af 
menighedsrådet bliver god. Denne inddeling af 
landet i sogne, provstier og stifter er ældgammel 
og bliver nok ikke lige lavet om.

Menighedsrådet tager sig af mange ting og vil 
gerne have nye ideer. Der sker mange ting i kirke-
ligt regi rundt omkring - også hos os! men der er 
altid plads til noget nyt, gammelt eller anderledes.

Økonomien blæses op
Økonomien spiller naturligvis en stor rolle, men 
der er nu ikke så store midler til rådighed, som det 
somme tider blæses op til i medierne. De gamle 
kirker skal passes forsvarligt og professionelt, og 
der er der fagfolk at spørge - heldigvis, men det 
koster selvfølgelig. Det er det, noget af kirkeskat-
ten går til. Det er virkelig en fantastisk kulturarv, 
vi har i Danmark!!!

Valgmøder
I det nye kirkeblad er der omtale af valget på s.2 og 
s.16. Mødedatoerne er:
Skivholme Sogn, som Herskind hører til: Torsdag 
d. 8. sept. kl. 19.00 i Sognegården.
Skjørring Sogn: Mandag d. 12. sept. kl. 19.00 i for-
samlingshuset.
Sjelle Sogn: Tirsdag d. 13. sept. kl.19.00 i forsam-
lingshuset.

Kom og hør nærmere og stil spørgsmål til de 
nuværende menighedsrådsmedlemmer.

Men nu til efterårets spændende tilbud:

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00 i Sognegården 
får vi besøg af komponisten Erik Sommer, som 
bl.a har skrevet de dejlige melodier til “Du, som 
har tændt millioner af stjerner” og “Nu går so-
len sin vej”. Måske hører vi også om hans bud på 
en ny rytmisk melodi til  “Den signede dag” Jeg 
synes, den er god! Kirkekoret medvirker, og der er 
selvfølgelig kaffebord og fællessang.

Mandag d. 10. oktober kl. 14.00 i Skovby Kirke 
og Sognehus. Kirkehøjskole: Sognepræst Morten 
Skovsted har 100 nye salmer med - ja, der skrives 
stadig mange nye salmer; men hvad gør et digt til 
en salme? Det får vi måske svar på.

Onsdag d. 12. oktober kl.19.00 i Skjørring Kirke. 
Stillegudstjeneste og også
Tirsdag d. 15. november kl. 19.00 i Galten Kirke.

Onsdag d. 2. november kl. 19.00 i Sjelle Kirke. 
Kirkehøjskole. Søren Ryge Petersen -  som vist 
ikke behøver nærmere præsentation - kommer 
og fortæller “Historier fra Danmark”. Hele aftenen 
bliver vi i Sjelle Kirke, for der er der bedst plads. 
Mon ikke det vil være en god ide at komme i god 
tid?
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KFUM-spejderne i Herskind
Nyt fra Gruppen.
Sommeren går på held og vi kan se tilbage 
på spejderlejre, med fantastiske minder.

Tropspejderne var 1 uge på kanotur i 
Sverige og resten af gruppen var i Sindstou 
hytten.

Vi er mange spejdere og det er dejligt.
Den 17. august startede vi op med 
fællesmøde og oprykning. Det var en god 
aften, hvor der samtidig blev afholdt gener-
alforsamling. 

Der er stor opbakning i forældregrup-
pen, men desværre kunne vi ikke ”fiske” 
nye medlemmer til Grupperådet. Jacob og 
Susanne har været på genvalg og sagde hel-
digvis ja til at tage en tørn mere. Tak for det.

Nu kan vi se frem til efterår med alt hvad 
det byder på af smukke farver i naturen og 
gode spejdermøder. 

Trop - Senior Spejdere

Så er vi i gang igen og vi siger: Velkommen 
til 7 spejdere, som er rykket op til torsdag 
spejdermøder. Vi starter kl. 19.00 og slutter 
kl. 21.00. 

Husk altid at have tøj med som passer til 
vejret, det er meget forskelligt om vi er inde, 
eller ude til møderne. 

I alt er vi 8 tropspejdere og 8 seniorspe-
jdere om torsdagen, en god stor flok, så vi 
forventer at køre patruljer til møderne.

Vi glæder os til et efterår med jer.

Tjikkerlikker Nels Jørgen

Juniorer
Nye juniorspejdere er rykket op, det fe-
jrede vi med en omgang ‘Zip-lock ome-
letter’ på bål :-)

Efteråret byder bl.a. på ‘ugens knob’, vi 
skal lære at lave forskellige besnøring-
er, på Jota/joti-lejr (junior 5. klasse), 
tage mekanikmester-mærket, på løb & 
meget mere...

Vi mødes hver tirsdag kl. 19-20.30 på 
spejdergrunden - Husk tøj efter vejret.

Tjikker-likker
Joanne & Henriette

KFUM spejderne
Spejdernes traditionelle Julemarked, bliver 
afholdt søndag d. 20. november, kl. 13.30 – 
16.00 i Herskind forsamlingshus.

Leder og grupperåd håber rigtig mange 
vil bakke op omkring såvel selve dagen 
samt ved at give en lille ting til tombolaen.

Der bliver ligeledes solgt frisk skovede 
juletræer på dagen samt efterfølgende på 
Præstbrovej 8, hos Kirsten og Hans Chr.

Pyntegrønt til både dekorationer og 
kirkegården kan også købes både på dagen 
og Præstbrovej 8.

Overskuddet fra julemarkedet og salg af 
juletræer og pyntegrønt går til spejderarbe-
jdet hos Herskind spejderne.
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Nyt fra bæverflokken

Efter en lang sommer er vi igang igen. 
I uge 31 var vi på sommerlejr i Sind-
stouhytten ved Sejs sammen med ul-
vene. Vi skulle gå 10 km. og det klare-
de bæverne i “stiv arm”, de gik til og 
hyggede sig, vi havde en fantastisk tur, 
oven i får man et vandrerskjold.

Lige inden sommerferien var vi på 
sheltertur, det var også en god tur både 
for børn og voksne.

Vi startede for alvor d. 24. aug. indtil 
videre medet rent pigehold. Vi er ude i 
( næsten ) alt  slags vejr. Vi har bål, vi 
snitter, laver måske lidt mad, udfor-
sker hvad der gemmer sig på spejder-
grunden. Hvis man kommer lige fra 
SFO er det en god ide lige at have en let 
forfriskning med.

Har du lyst til at se hvad vi laver så 
kom og besøg os. Vi mødes hver onsdag 
kl. 16.30 - 18.00 på Trekanten bagved 
Herskind skolen.

Bæverhilsner Helle, Lars og Karen 
Tlf. 4115 2334

Nyt fra ulveflokken
Så er spejdersæsonen i gang igen efter 
en veloverstået sommerlejr i Sind-
stouhytten. Vi var 13 ulve med på lejr. 
Traditionen tro startede lejren for ul-
venes vedkommende med en gåtur på 
20 km – fra Trollhytten i Gjern til Sind-
stouhytten i Sejs. Alle ulve klarede turen 
i fin stil, dog med trætte ben til sidst. På 
lejren dystede ulvene i spejder-ol-disci-
pliner sammen med bæverne og junior-
spejderne.

Her i det nye spejderår har vi sagt 
farvel til de ”gamle” ulve som nu er 
rykket op til juniorspejderne, men til 
gengæld har vi heldigvis fået nye friske 
ulve til flokken – vi glæder os til at lære 
jer at kende.

Her i efteråret skal vi arbejde med 
knivbevis og tage kokkemærket. Ved 
et fuldmånemøde skal de nye ulve også 
have et ulvenavn.

Vi mødes til ulvemøder om tirsdagen 
kl. 17.30 – 19.00.

Mange ulvehyl fra Katrine, Linda og 
Henriette (træffes på 3012 4994)
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af Jakob Houg Jakobsen
jakob.jakobsen@gefiber.dk

Legepladsdag
Som sædvanligt skal vi have ryddet pladsen for 
uønskede vækster, og det gør vi lørdag den 1. ok-
tober fra klokken 10.00 til 12.00.

Vi mødes med vores medbragte haveredskaber 
og giver arealet et velfortjent tjek, inden frosten 
sætter ind - hvis den da gør det i år.

Når vi er færdige, får vi selvfølgelig lidt at spise, 
så vi ikke går sultne hjem. Nu har vi jo fået os et 
dejligt skur, så der er mulighed for at komme i 
tørvejr, hvis vejret skulle drille.

Husk nu, at det er på denne dag, at du har mu-
lighed for at komme med dine idéer til, hvordan 
du ønsker, at legepladsen skal udvikle sig. Så mød 
op og giv dit besyv med.

Knallerkørsel på stikvejene
Man skulle tro, at når endelig man havde fået sit 
knallertkørekort, så ville man køre så længe og så 
langt som overhovedet muligt. Det viser sig ikke 
at holde helt stik, for mange af byens nye motori-
serede trafikanter benytter stikvejenene mellem 
Vibevænget og Fuglevænget forbi legepladsen til 
at skyde genvej, når de ikke kan holde det ud læn-
gere. Det giver en del farlige situationer.

Fra og til legepladsen bevæger en del mindre 
børn sig til fods eller på cykel, og man frygter den 
dag, hvor det går rigtig galt. Så tag en snak med 
jeres knallertbørn, og giv dem lidt lommepenge, så 
de har til den benzin, det kræver at køre udenom.

Sankthansaften
En ukuelig stædighed var vel det, der gjorde, at vi 
fik ild i vores bål i år. Et voldsomt regnvejr kom 
ellers forbi med en timing, der passede med, at vi 
havde fundet tændstikkerne frem. Vi overvandt 
det med flere meter høje flammer til følge.

På aftenen var der flere, som kom med rigtige 
gode idéer til, hvordan vi i fremtiden kan holde 
vores årlige bålaften. Faktisk tænker vi nu lidt 
stort, og alle byens foreninger tænkes involveret i 
projektet. Næste år falder datoen på en fredag, så 
måske kan vi holde en ordentlig fest. 

Men indtil videre, må efteråret være med jer.
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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 på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  
   Næste nummer af Herskindsigt udkommer cirka 9. december 2016.
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest 23. november 2016.

September 2016
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13 19 Kirkekoret starter Sognegården  
on 14     
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20 19 Luther-foredrag v. Jacob Ørsted 

Tur til ”Fængslet” i Horsens. Seniorf. 
Storring Kirke  

 
on 21     
to 22     
fr 23     
lø 24     
sø 25 14 Høstgudstjeneste Skivholme Kirke  
ma 26     
ti 27     
on 28 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 29 10  Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 30     
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Oktober 2016
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1 14 

 
Lørdagscafé 
Høstfest 
Legepladsdag 

Hertha 
Skivholme Fhus 
Fuglevænget 

 
8 
14 

sø 2     
ma 3     
ti 4     
on 5     
to 6 19 Besøg af komponist Erik Sommer Sognegården  
fr 7     
lø 8     
sø 9     
ma 10 14 Kirkehøjskole. Morten Skovsted Skovby Kirke  
ti 11 19 På rumkrydstogt i solsystemet Skivholme Fhus 8 
on 12 19 

10 
Stillegudstjeneste 
Seniorklubben 

Skjørring Kirke 
Herskind F-hus 

 
10 

to 13 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 14     
lø 15 19 Stillegudstjeneste Galten Kirke  
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23     
ma 24     
ti 25 19 Kom tættere på stjernerne Skivholme Fhus 8 
on 26 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 27 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 28     
lø 29     
sø 30     
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November 2016
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1 19 Hvalernes skjulte liv SkivholmeFhus 8 
on 2 19 Kirkehøjsk. Søren Ryge Sjelle Kirke  
to 3     
fr 4     
lø 5 14 Lørdagscafé Hertha  
sø 6     
ma 7     
ti 8 19 Vores cellers saltbalance Skivholme Fhus 8 
on 9 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 10 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 11     
lø 12     
sø 13     
ma 14     
ti 15 19 Biodiversitet - hvad nu? Skivholme Fhus 8 
on 16     
to 17     
fr 18     
lø 19     
sø 20 13.30 Spejdernes Julemarked Herskind F-hus 12 
ma 21     
ti 22 19 Videnskaben bag godt øl Skivholme Fhus 8 
on 23 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 24 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28     
ti 29     
on 30     
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December 2016
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     
lø 3     
sø 4     
ma 5     
ti 6     
on 7 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 8 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 9     
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20     
on 21 10 Seniorklubben Herskind F-hus 10 
to 22 10 Babycafé Herskind F-hus 10 
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29     
fr 30     
lø 31     
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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:    Line Abildgaard  Glentevænget 24, Herskind  2080 2511
  Udv.medlem:   Birgitte Nielsen   Udsigten 2, Sjelle  2235 2008
  Udv.medlem:    Casper Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle  2682 9284
  Udv.medlem:    Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649 
  Udv.medlem:    Ulla Hansen  Hedevej 26, Herskind  2825 1791

  

  Afdelingsformænd

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

Kender du følelsen af sveden som perler frem på 
panden, hivende vejrtrækning og en følelse af 
træthed i kroppen – alt sammen på grund af for 
meget sport – Ritter sport, Faxe kondi og OL i TV 
– så er det på tide at komme op ad sofaen og op i 
hallen eller ud på banerne og dyrk noget rigtigt 
sport og få en god kondi. 

I HB har du alle mulighederne for at blive kvad-
ratisk, prak-
tisk og god.

Vi har vin-
terens pro-
gram klar og 
starter op i 
mandag i uge 
36. Se ske-
maet eller gå 
ind på vores 
hjemmeside 
w w w . h e r -
s k i n d b o l d -
klub.dk 

Opbakning 
til holdene er 
god. Der er 
også mange 
som stiller 
deres frivillige arbejdskræft til rådighed. MEN, 
der er altid et men, vi kan altid bruge flere hænder 
og ildsjæle som brænder for forskellige sports-
grene ect. 

Badminton mangler trænere til de helt unge 
som gerne vil spille. Der er kommet nye ansigter 
til de helt yngste spillere - Flemming Vester og Ole 
Drøgemüller vil sørge for at fremtidens OL guld-
vindere kommer fra Herskind og omegn.

Som noget nyt tester vi hver tirsdag i løbet af 
september interessen for Volleyball – for sjov. Vil 
skynde mig at nævne at det er indendørs Volley-
ball, da den udendørs som på Copacabana i Rio er 
for kold til de nordlige himmelstrøg. 

Så husker du hvor sjovt det var i idrætstimerne 
i skolen, så bliver det nok ikke mindre sjovt nu, så 
kig op i hallen kl. 20:30-22:00 og vær med.

I år er der YoungOldboys på programmet, hver 
mandag har der været mellem 14-20 unge mænd 
og ”rigtige” mænd til træning. Der er en super 
stemning og god kampånd når aldres grupper fra 
20 og op til +60 mødes og spiller en god gang bold.  
God motion for alle og da vi ikke kunne stille hold 
til turnering i hverken senior eller oldboys er 

det fedt at 
YoungOld-
boys kan 
samles og 
spille bold.

Skulle du 
også sidde 
med lysten 
til at træne 
eller være 
med til at 
starte nogen 
nyt op, så giv 
en af os fra 
bestyrelsen 
et kald.

Til sidst 
vil jeg be-
nytte mu-

ligheden for at sig tusinde tak til festudvalget som 
i år fik sat en god sommerfest op. Skønt at I vil 
bruge kræfter på at samle byens beboer i 2 dage til 
hyggelig samvær. I år oplevede vi fredag en masse 
nye ansigter, både børn og voksne. Vi håber at I 
nød fredagen og at I kommer igen næste år også 
meget gerne lørdag, hvor der også sker en masse 
på pladsen. Kæmpe tak til alle frivillige som gav 
en hånd med både før, under og efter – uden jeres 
hænder ville der ikke være en sommerfest og 
weekenden i uge 33 vil være noget kedeligere.

”Sport og motion handler ikke om liv eller dø – 
det er meget vigtigere end det.”

Formanden orienterer
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af Ulla Hansen

Årets sommerfest i Herskind er veloverstået. Tænk 
at der kan ske så meget på 2 dage.

Det var skønt at se så mange glade mennesker, 
som hver gjorde sit til at denne weekend gik over 
al forventning.

Et nyt tiltag var at åbne SOMMERFESTEN med 
seniorkaffe. Vi var så heldige at REMA1000 havde 
sponseret kaffen og Bagerhuset i Galten havde bagt 
den lækreste kringle til arrangementet. Der mødte 
dog ikke helt så mange seniorer som ønsket, men 
al begyndelse er jo svær. 

Det kan godt være at seniorerne ikke lige bed på 
kaffetilbuddet i år, men det gjorde de yngste børn 
og deres forældre til gengæld til det intet mindre 
end fabelagtige hatteteater fremført at de lokale 
poder med Birgitte Højklint i spidsen. Birgitte er 
allerede blevet hyret af den lokale leder Ole fra 
Børnehuset, som var meget begejstreret for kon-
ceptet.

En anden også meget populær aktivitet er 
TOMBOLAEN. Der blev solgt over 2/3 af lod-
derne allerede fredag, så tombolaen måtte melde 
udsolgt allerede 2 timer før tid. Der er sved på 
panden hos de friske damer bag disken og alle de 
super flotte gevinster er indsamlet af en flok gæve 
kvinder i løbet af foråret hos virksomheder og pri-
vate i lokalområdet. STOR TAK til alle sponsorer 
store som små for donationer, - og ikke mindst til 
de gæve indsamlingspiger, som gør et utrolig stort 
stykke arbejde. TAK!

Uden mad og drikke duer helten ikke… Og in-
gen sommerfest uden SOMMERFESTgryden. I 
år var det Lillering, som vandt entreprisen og det 
gjorde de godt!  Sikke mange, som kom med ros… 
Drikkelse var der rigelige mængder af i baren og 
der blev solgt godt med øl, sodavand og slushice.

Fredag var der koncert for de voksne i teltet med 
det legendariske Herskind All Stars, mens børnene 
hyggede sig i hallen med diskotek, musik, dans og 
snolder. 

Fredag blev også vejmæssigt en ganske fin dag 
uden regn og med nogen sol, så hoppeborgene 
rigtigt kunne blive brugt.

Lørdag startede lidt mere våd, men det er jo blot 
et spørgsmål om påklædning. Der mødte i hvert 
fald rigtig mange morgenfriske børn og voksne 
op til løb og cykling kl. 9…  Ovenpå strabadserne 
ventede et overdådigt morgenbord – der var en-
kelte der sprang motionen over, som gik direkte til 
morgenmadsbuffetten. Og det er også helt i orden.

Lørdag var der fuld gang i fodbolden. Der var en 
masse spændende kampe med friske børnehold og 
et hold for de mere modne herrer. 

Vores lokale drengehold BK15 vandt poka-
lkampen over FC Horsens i mesterrækken. En 
fantastisk kamp.

Der var ingen heste til Børnedyreskuet i år, men 
til gengæld var der både hunde, høns, grisen Øffe 
og en masse søde børn selvfølgelig. De udstillede 
dyr var alle super dejlige og blev belønnet med et 
flot diplom.

I år var der mulighed for at blive pyntet lidt. Vi 
havde besøg af Glimmer Marie som lavede smuk-
ke ansigtsudsmykninger på både børn og voksne. 
Det var en stor succes.

Vejret var en smule ustadigt, men det holdt dog 
tørt det meste af tiden, så man kunne se på gamle, 
flotte biler og en enkelt lastbil. Indenfor i teltet 
havde 5 loppeboder fundet plads og der blev solgt 
ud fra gemmerne. 

Der kom dog en kraftig byge i løbet af efter-
middagen, så der blev pludselig travlt i baren, da 
alle søgte ly i teltet. Det er ikke så skidt, at det ikke 
er godt for noget.

Omkring kl. 16 tyndede det ud på pladsen. 80 
mennesker skulle hjem og nette sig inden aftenens 
voksenfest. Der blev spist, drukket, snakket, hyg-
get og danset til The Kvisters. En dejlig fest med en 
masse dejlige mennesker.

Søndag stod den på oprydning kl. 11. Det tog 2 
timer og 50 minutter.

Den STØRSTE TAK til oprydningsholdet sønd-
ag!  I er de sejeste!!!

Herskind Boldklubs sommerfest 2016
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Ø	Lørdagens morgenmadsbuf-
fet til 80 pers: Entreprenør-
firmaet Torben Svendsen 
ApS

Ø	Tombolateltet: Bisgaard Sø-
rensen Teltudlejning

Ø	El-arbejdet: Morten´s EL-
service

Ø	Barpersonale til festmidda-
gen: MA Stål 

Ø	Hoppeborge: Kran Elektro

Tak til alle de frivillige hjælpere med en tjans og til 
alle dem uden en tjans, men som f.eks. lige tømte 
skraldesække eller samlede affald op eller gik til 
hånde på anden vis. FEDT!

Tak for kampen til festudvalget; Jesper, Torben, 
Claus, Helle, Inge og Birgitte

Resultatet af strabadserne er endnu ikke opg-
jort, men uanset hvad det økonomiske resultat 
måtte blive, har det været en skøn weekend! 

P.S.: Er du på FACEBOOK, kan du se en masse 
stemningsbilleder på HERSKIND BOLDKLUB. 
Husk at like siden.

HUSK kryds i kalenderen næste 
års fest 18.-19. august 2017

En stor tak til:
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Gymnastik
af Inge Houg Jakobsen
Tlf. 2066 4150

Gymnastikafdelingens sæson 2016/2017 byder på 
følgende hold:

Mandag:
19.00-20.30 YOGA  (Fuglevænget 66)

Onsdag:
16.10-17.00 Forældre/barn gymnastik
17.00-18-00 Børneholdet 4-7 år
18.00-19.00 HB Fit (venteliste)
19.00-21.00 Zumba

Lørdag:
10.00-11.30 Spring 1. til 2. klasse

Alle hold begyndte i uge 36. 

Gratis prøvetime til nye medlemmer.

Præmiewhist
Så prøver vi igen at samle folk nok til vores torsd-
ags kortspil.
Vi starter op  torsdag den 20. oktober 2016 kl. 
19.00 i klublokalet ved Herskindhallen.
Nye kortspillere er meget velkomne.

Orla og Bent
Tlf. 2154 0047

Badminton
Mandag
19.00-22.00: Turneringsbadminton

Torsdag
16.15-17.15: Badminton – børn 0. til 2. klasse
17.15-18.15: Badminton – børn 3. til 5. klasse
18.15-19.30: Badminton – børn 6. klasse og op

Fredag
16.00-19.00: Familiebadminton

Søndag
10.00-12.00: Motionsbadminton
14.00-17.00: Familiebadminton

Karate
Tirsdag
19.00-20.30: Karate
Vi har et samarbejde med Århus Karate Skole.
Så har du lyst til at prøve karate og er mellem 7 og 
14 år(9. klasse), så kom endelig op og prøv.

Fodbold
Onsdag
20.00-22.00: Oldboys
 

HB Runners
Mandag til torsdag:
19.00: Start fra Brugsen

Fredag
16.30: Start fra Brugsen

Lørdag
10.00: Start fra Hallen

Søndag
17.00: Start fra Brugsen
 

VOLLEYBALL FOR SJOV!
Tirsdag
20.30-22.00
Vi tester af om der skulle være stemning for Vol-
leyball. Vi laver Volleyball for sjov 4 tirsdage i sep-
tember.

Fra 15 år og både herrer og damer. Det er gra-
tis, det eneste du skal gøre at tilmelde dig på vores 
hjemmeside – holdoversigt/events.

Yderligere information og tilmelding finder du 
på www.herskindboldklub.dk.
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af Per Clauson-Kaas

Spillet der næsten gik i vasken
I Herthas dramagruppe var alt klart. Efter faste-
lavn skulle vi i gang med at øve den sidste del af 
Mozarts ”Tryllefløjten.” Det sidste halve år havde 
vi forberedt det. Skrevet manus, transponeret 
musikken til den rigtige toneart, lavet scenografi. 
Jo, vi var i gang. To onsdage var vi begyndt at øve. 
Så kom det. Vor gode instruktør Elisabeth havde 
længe haft dårlig hofte, nu gik det ikke længere, 
hun måtte opereres snarest og ville det næste halve 
år ikke kunne instruere. Vi måtte pakke Trylle-
fløjten sammen, lægge den til side til forhåbentlig 
at tage den frem senere.

Hvad skulle vi så arbejde med til vores faste on-
sdags-dramatimer, hvor årstidsfesterne i de sidste 
tyve år har været omdrejningspunktet. Vi havde 

kun et par dage til at finde ud af det, før en ny on-
sdag stod for døren og 20-25 forventningsfulde 
skuespillere ville i gang.

I år var det første gang i flere år, at alle i bofæl-
lesskaberne ikke var på den årlige ferie op til sank-
thansaften. Så et sankthansspil var oplagt. Det 
kunne være udendørs omkring bålet. Nede ved 
mergelgraven, ved shelterskoven, er der jo en fin 
plads til både spil og bål. Kunne vi lave et spil der, 
hvor skuespillere og publikum i fællesskab fik en 
god sankthansaften?

Ret hurtigt kom vi på, at H. C. Andersens ”Hvad 
fatter gør er altid det rigtige” egnede sig. Vi havde 
jo mulighed for at bruge rigtige levende dyr: hest, 
ko, får, gås, høne, ja, også de rådne æbler – det 
kunne være spændende og udfordrende. Med 
det rigtige regi kunne alle få en rolle eller på an-
den måde være aktive i spillet. Publikum kunne 

Hertha Levefællesskab
Sankthans - Hvad fatter gør, er altid det rigtige
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bidrage med, hver gang der var et sceneskift, at 
skulle synge en af H. C. Andersens sange, bak-
ket op af et orkester sammensat af alle, vi kunne 
komme i tanker om, som kunne spille et instru-
ment. Alle syntes, det var en god ide, og snart kom 
manus på plads, scenografien tænkes igennem, 
pladsen i shelterskoven gøres egnet for spillet og 
de omkring 200 tilskuere, vi troede ville komme.

Pladsen i skoven foran shelteren blev jævnet ud 
af en rendegraver, der blev spredt stabilgrus ud, 
så stedet blev egnet til at spille på. Ved den fælles 
arbejdsdag i maj lavede forældre og herthaboere 
bænke til 150 tilskuere samt en krostue. Siden blev 
der bygget Fatter- og Mutterhus i smukkeste bind-
ingsværksstil, og det kreative værksted havde lavet 
den fineste stork på taget og stokroser ved døren.

Men hvad med dyrene? Stine og Mortens heste 
havde vi, en ko også, men ingen får. Vi fandt et 
”gyngefår”, som vi trak på vogn, en gås lånte vi af 
Carsten, der hjælper i gartneriet, og en af Tanjas 
høns måtte vi gerne bruge. Der blev tidligt øvet 
med ko og hest, at de kunne være sammen, og der 
blev flettet to fine bure i pil, som gås og høne kunne 
være i, når de skulle bæres frem for publikum.

Og hvordan ville dyrene opføre sig, når et 
10-mands orkester spiller og alle tilskuere synger, 
mens de står midt i det hele? Vi anede det ikke 
og håbede på, at ingen ville melde os til Dyrenes 
Beskyttelse.

Efterhånden faldt alt på plads. Vi var nu 25 skue-
spillere, 20 personer arbejdede med sceneopbyg-
ning, kulisser, rekvisitter og kostumer. 10 havde 
meldt sig til at spille i orkester, og 10 sange var 
udvalgt og trykt i et lille fint hæfte, som tilskuerne 
skulle synge fra. Vi øvede nu hver onsdag, og den 
sidste uge op til sankthans 4 fulde dage i træk.

Alt gik godt, som vi nærmede os sankthans. Da-
gen før havde vi generalprøve med 30 – 40 tilsk-
uere. Det lovede godt. Men ét havde vi ikke styr på, 
og det var vejret sankthansaften. Men vi ville spille 
uanset, hvordan vejret end måtte blive.

Så blev det endelig sankthans. Vi var klar til at 
spille. Efter spillet var det tilskuernes opgave at 
bygge et bål af de tørre grene, der var gjort klar, 
på stedet, hvor spillet havde været. Mange havde 
sørget for, at der var kaffe og kager til når bålet 
brændte.

Kl. 1900 var alle bænkepladser besat, og mange 
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stod op. Omkring 250 tilskuere havde indfundet 
sig, og de, der ikke selv kunne gå, var blevet kørt i 
biler ad markvejen ned til skoven.

Så gik spillet i gang. Alle kunne deres roller. 
Dyrene opførte sig eksemplarisk, og tilskuerne 
støttet af orkestret sang den ene sang efter den an-
den. Efter 40 minutter var spillet færdigt, der blev 
klappet og bukket, alle gjorde det godt og var glade 
og stolte bag efter.

Nu skulle bålet bygges op og kaffe og kager gøres 
klar. Snart var det fine sankthansbål tændt og 5–6 
m høje flammer slog lysende op. Folk havde fået 
kaffe i den ene hånd og kage i den anden.

Og så!! uden varsel kom regnen, og det med 
en kraft og en pludselighed, som fik man den ene 
spand vand over sig efter den anden. Kaffen blev 
tynd – kagerne sejlede på tallerknerne, det store 
sankthansbål slukkedes og alle stod vi i en tæt tåge 
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af røg og vand og i en larm fra regnen, der væltede 
ned over os.

Nu fik vi et naturens spil uden lige. 15–20 min. 
stod det på, alt sejlede. Nogen gik hjem, nogen 
blev under paraplyerne, men der var nogle, der 
ikke kunne gå, nogle der ikke måtte gå, nogle der 
ikke ville gå, ja nogle, der skulle køres de 500 m 
fra skoven og op til Hertha. Men markvejen var 
forvandlet til en glidebane og et ælte, hvor vores 

7-personers bus ikke kunne køre. Tålmodigt måtte 
de vente i bussen, indtil gårdens traktor langsomt, 
i sneglefart kunne trække dem op på fast grund 
ved stalden. Sikke en aften!

Der blev ingen båltale og midsommersangene 
måtte vi glemme til næste år. Men det gode humør 
mistede vi ikke på noget tidspunkt. Tak for det. Og 
tak til alle, der gjorde denne aften til en UFOR-
GLEMMELIG SANKTHANS!
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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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Når du har brug for det… 

 




