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Rasmus Nøhr kom forbi 
heden til havekoncert 
på en sommerdag Se side 8
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Leder
Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Hans Gravsholt.

Først en stor tak til Jakob, for at han 
har påtaget sig arbejdet med at 
redigere vores lokalblad. Jeg var ikke 

initiativtager til bladet, men kom ret hur-
tigt ind i redaktionen som repræsentant 
for Brugsen og senere også for spejderne. 
De første år blev bladet redigeret af flere 
personer og samlet i Birger Kaisers kælder 
på Vibevænget 18. Det var svært med så 
mange om det, så snart nøjedes man med 
kun at samle oplysningerne ind. 
  Jeg påtog mig at bearbejde det ind-
komne og har siden haft fornøjelsen. Det 
har været en fornøjelse, selv om det ofte 
har været nødvendigt at rykke aktivt for 

indlæg. Det er korrekt, når Jakob skriver, 
at der er gået mange timer de 4 gange om 
året, men jeg blev grebet af opgaven, og er 
klar over, at Herskindsigt er et godt binde-
led i vores område.
  Udover at redigere bladet skal det også 
trykkes og betales. Desuden skal omkost-
ningerne fordeles, og det blev besluttet at 
få nogle af dem klaret ved hjælp af annon-
cer for lokale firmaer. Disse blev placeret 
på de sidste sider og dækker ca. halvdelen 
af trykkeomkostningerne. Resten op-
kræves fra de foreninger, som har indlæg i 
bladet. De seneste år er der også opkrævet 
beløb til drift af Landsbyrådet.

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

   Næste nummer udkommer ca. 12. december 2015. Oplag 700 stk.
   Frist for indlæg til decemberudgaven er 25. november 2015.
   Bladet kan også afhentes på pakkebordet i Dagli’Brugsen Herskind.
   Vinder af Hovedbrud juni 2015: Bodil Sørensen, Skivholmevej 60

   Redaktører:
   Jakob Houg Jakobsen   Tlf. 2231 0191 Mail: jakob.jakobsen@gefiber.dk
   Hans Gravsholt     Tlf. 8695 4155 Mail: hagra@gefiberpost.dk
   
   På www.herskind-skivholme.dk kan du finde tidligere udgaver digitalt.
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  Arbejdet med fordeling og opkrævning 
har jeg også haft, og indtil videre fortsæt-
ter jeg med det. Jeg vil dog også på dette 
område gerne aflastes.
  Jeg har været aktiv i lokalområdet, men 
har haft et par advarsler (kræft og blod-
prop) og døjer med at høre. Det sidste 
generer mig meget, men heldigvis er jeg 
kommet over de førstnævnte. Den dårlige 
hørelse gør, at jeg ikke altid opfatter alt det, 
der siges - eller misforstår noget.
  Da jeg for en halv snes år siden gik på 
pension, var jeg interesseret i mange akti- 
viteter uden for hjemmet. Nu er situ-

ationen modsat. Derfor har jeg afviklet 
mange af mine aktiviteter.
  Herskindsigt er værdifuldt for Skivholme 
sogn, og jeg er glad for, at Jakob, der læser 
til journalist, har påtaget sig at redigere 
bladet. Jeg ser meget nødigt, at bladet 
ophører. Derfor vil jeg opfordre inter-
esserede i at komme frem, hvis de gerne vil 
hjælpe med at holde bladet levende. 
  Der står meget om, hvad der sker i vores 
lokalområde. Læs bladet og kom med 
kommentarer, hvis der er noget, der skal 
ændres eller mangler.

    
 Landsbyrådet     Side    4
 Naturfredningsforeningen   Side 16 
 Herskind Skole & Børnehus   Side 18
 Herskind Borgerforening   Side 20
 Aktivitetskalender    Side 21
 Herskind Boldklub    Side 25
 Skivholme Forsamligshus   Side 33
 Herskind Forsamlingshus   Side 34
 Menighedsrådet    Side 36
 KFUM-Spejderne    Side 38
 Hertha Levefællesskab   Side 40
 Hovedbrud     Side 42
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i at komme frem, hvis de gerne vil 
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Efter en god og velfortjent sommerferie er 
Landsbyrådet på banen igen, og der ligger 
en række arbejdsopgaver og venter.
Landsbyrådet har en tradition for at mødes 
med skolebestyrelsen i begyndelsen af 
skoleåret. Formålet med møderne er gensi-
dig orientering og indgåelse af evt. aftaler. 
En af de aftaler, vi skal have på plads i år, 
handler om indvielsen af cykelstien, som 
bliver en realitet i efteråret. (se indlæg om 
trafik)
Som regel er Landsbydagen og nye ideer 
til Landsbydagen også et punkt på dagsor-
denen.
Arbejdet med den nye hjemmeside har for 
alvor taget fart. Spejderne har sagt ja tak til 
at være med i et pilotprojekt, der skydes i 
gang til spejdernes første grupperådsmøde 
i begyndelsen af september. Erfaringerne 
fra spejderne vil blive brugt, når andre 
foreninger og institutioner i området 
bliver inviteret til møde om hjemmesiden. 
Styregruppen, som består af Finn Boisen, 
Henrik Oldenborg og Inge Lorenzen har 
møde i uge 38, og her vil planen for det 
videre arbejde blive lagt. Det er Henrik 
Oldenborg, som allerede har lagt mange 
timers frivilligt arbejde i projektet, der står 
for design og udvikling af den ny hjemme-
side, som vi glæder os rigtig meget til at 
præsentere.
Motorvejsgruppen er bestemt også på 
banen. Der holdes stadig skarpt øje med 
Transportudvalgets hjemmeside for at 
spotte eventuelle ”nyheder” i tide. Desuden 
har Per Dalsgaard formand for motorvejs-

gruppen på baggrund af en artikelserie i 
JyllandsPosten om lobbyisme, taget kon-
takt til journalist Jan Bonde om sagen om 
rute A 26. 
Jan Bonde var meget imødekommende, og 
Motorvejsgruppen er ved at finde materi-
ale, der evt kan indgå i en artikel.
De herboende journalister fra Herskind 
News er også interesseret i sagen og har 
interviewet Mogens Grejsen fra Motorvejs-
gruppen.

Generalforsamlinger - et evigt problem
Vi kender det alle sammen. Vi vil egentlig 
gerne bakke om Brugsen, Forsamlings-
huset, HB og hvad der ellers måtte være af 
mange foreninger i byen, men når indkal-
delsen til den ene generalforsamling efter 
den anden dumper ind af døren, er det 
svært at finde tid og overskud.
Herskind forsamlingshus indkaldte i beg-
yndelsen af august samtlige foreninger til 
et møde omkring samarbejde.
På mødet blev en gammel idé taget op og 
”støvet af ” igen.
Ideen går ud på, at så mange bestyrelser 
som muligt, holder generalforsamling på 
samme dag, og at dagen samtidig planlæg-

Landsbyrådet
Af: Inge Lorenzen
inge.lorenzen@randers.dk, tlf. 2479 6556

Tidspunkt	  

Lørdag	  den	  ..	  

	   	   	   	   Aktivitet	  for	  
børn	  

10.00-‐10.45	   Herskind	  
Borgerforening	  

Lokale	  xx	  

Lærkebo	  

Lokale	  yy	  

Blomsterparken	  

Lokale	  zz	  	  

osv	   Stikbold	  i	  
hallen/	  

Film	  i	  lokale	  
oo	  

10.45-‐11.00	   Forfriskning	  i	  
kultursalen	  

	   	   	   	  

11.00-‐	  12.00	   Brugsens	  
generalforsamling	  

Lokale	  xx	  

Herskind	  
Boldklub	  

Lokale	  yy	  

	   	   Hockey	  i	  
hallen/	  

	  

12.00-‐13.00	   Fælles	  frokost	   	   	   	   	  

	   Osv	  	   osv	   osv	   osv	   osv	  
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ges, så der er aktiviteter for børn og fælles 
morgenmad og/eller frokost.
Man kunne forestille sig noget i retning af 
eksemplet nedenfor.
Man kan selvfølgelig indvende, at det ikke 
kan lade sig gøre, fordi man vil gå glip af 
muligheden for at være med i alle gener-
alforsamlinger – og det er rigtigt: man må 
tage et valg, men det gør vi i forvejen: vi 
vælger at blive hjemme.
Modellen er ikke vedtaget og skal bare 
være et oplæg til videre drøftelse, men der 
var enighed om, at vi i løbet af efteråret 
sender et lille spørgeskema ud til samtlige 
foreninger og institutioner, for at finde ud 
af, hvornår man plejer at holde general-
forsamling, hvor meget tid man normalt 
bruger, om man synes ideen er god osv. 
Har du fået ny nabo ?
Der bliver uddelt rigtig mange velkomst-
gaver for tiden. Der er mange tilflyttere i 
Blomsterparken, og det er let at overskue. 
Det er straks sværere at følge med i tilflyt-
tere i den øvrige del af Herskind.
Så husk at kontakte Landsbyrådet eller 
ingehoug@gefiber.dk , hvis du får en ny 
nabo.
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Cykelsti udvalget i Skivholme

Af: Lone Mørch
lmorch@gefiber.dk, tlf. 2341 7962

Nu kommer cykelstien mellem Skivholme 
og Herskindskolen. I skrivende stund er 
der licitation på cykelstien.
Vej og Trafik forventer, at vi kan indvie 
denne til december dette år, hvis entre-
prenøren har tid, og der ikke ligger noget 
uforudset i jorden.

Hermus

Af: Jesper Laursen
herskindmusikforening@gmail.com

Ved sommerfesten var Hermus rammen 
om livemusik fredag aften. Her var Bak-
kegårdssangerinden, Silverstone, Baselek-
tro, Mureren og Muldvarpen på scenen af 
2 omgange med et ”vise-sæt” og et ”rock-
sæt”. Alt klappede – også publikum.

Koncert
Der var på alle måder ”sød musik” og 
”sommer i Europa” fredag d. 21. august, da 
lærken måtte vige pladsen over Herskind 
Hede for Rasmus Nøhr med band. Den 
landlige idyl nåede uanede højder, da den 
folkekære sanger og sangerskriver, med sit 
til tider både melankolske og drengeglade 
udtryk, sang sig ind i både maven og 
hjertet på Hermus´ udsendte. Mellem 
roterende grise og legende børn formåede 
han at skabe en sjælden intim stemning. 
Intimkoncerten var en del af Rasmus 
Nøhrs koncert ”Danmark Dejligst”. Som 
opvarmning havde Thomas og

Mette allieret sig med far og datter, Søren 
og Sofie Bendz fra Harlev, der med akus-
tiske guitarer og flotte vokaler, fremførte 
både egne og andres kompositioner. Tak 
for den dejlige dag. Fotos på forsiden og 
side 9 og 10 er fra koncerten.

Musikundervisning
Anne Maries børnekor er allerede kom-
met godt i gang efter ferien. Koret er et 
gratis tilbud til børn fra 0. - 2. kl.. Koret 
synger om mandagen fra kl. 14.15 – 15.15 i 
Kultursalen. Traditionen tro byder Hermus 
på friskbagte boller og korsangerne kan se 
frem til at optræde både ved skolefesten og 
Landsbydagen.   
Der er også mulighed for at få undervisn-
ing på forskellige rytmiske og klassiske 
instrumenter. Undervisningen kan i nogle 
tilfælde udbydes af Skanderborg Kultur-
skole og ellers af private undervisere. (du 
kan læse mere på www.hermus.dk) Er du 
interesseret er du meget velkommen til at 
kontakte os på herskindmusikforening@
gmail.com.

Søges: Violinlærer her i lokalområdet.

 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.2130 i alle ulige 
 uger. Vi starter onsdag d.16.sept. og igen d.23.
 sept. Derefter kun onsdage i alle ulige uger.

 Hilsen Anna, Aase, Karin, Sysser, Bente M., 
 Sara, Ingeborg og Lisbeth (tlf.8695 4508)
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Vi har netop afholdt generalforsamling 
i dilettantforeningen, og det er med stor 
glæde, at vi kan byde velkommen til Jane 
Skov som aktivt medlem.
Vi vil rigtig gerne have flere aktive 
medlemmer, så er det noget for dig at 
prøve kræfter med de skrå brædder, skal 
du ikke holde dig tilbage, men kontakte en 
fra bestyrelsen.
Idéen med at have tilknyttet mere og andet 
til selve dilettantstykket faldt i god jord, 
både internt i foreningen, men også ude 
blandt publikum, så mon ikke vi ser mere 
til det i den kommende sæson, som vi er i 
fuld sving med at planlægge.
Husk at tjekke vores hjemmeside: 
www.herskind-dilettant.dk

Bestyrelsen efter konstituering
Formand: Bettinna Kaalund, tlf.2485 0753 
Kasserer: Susanne Lauritsen, tlf.2173 4339 
Medlem: Anita Haurum, tlf. 8695 4171 
Medlem: Anne Kaae, tlf. 2631 7810 

På Herskind Dilettanternes vegne 

Bettinna Kaalund
 

Herskind Dilettantforening
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Af: Jesper Laursen
herskindmusikforening@gmail.com

Der er nu etableret 40 km zone foran sko-
len med 2 effektive ”bump” der får bilerne 
ned i fart. (hvis nu nogen ikke kender 
talrækken) Stisystemet foran skolen er 
ligeledes blev afmærket til fodgængere og 
cyklister.
Den lysregulerede fodgængerovergang 
over Langelinie, blev desværre ikke færdig 
til skolestart (no shit Sherlock). Vej og 
Trafik fra Skanderborg Kommune be-

buder dog, at arbejdet går i gang snarest. 
Imidlertid har der været nogle episoder 
ved svinget op ad Ladingvej, hvor kom-
munen har fjernet fortovet for at forlænge 
cykelstien til rundt om hjørnet. Bekymrede 
forældre har berettet, at deres børn har følt 
sig ”klemt” af højre svingende lastbiler, 
der har ”skåret” svinget for hårdt. Disse 
udmeldinger blev givet videre til Vej og 
Trafik, som allerede ugen efter opsatte de 
såkaldte ”pullerter” der skærmer cyklister 
og fodgængere. Tak for det!

Trafik

Her er det Karl fra 2. klasse, som står foran de nye pullerter i svinget Langelinie-Ladingvej.
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Klovnerier	  på	  Galten	  Bibliotek	  
I	  forbindelse	  med	  Kulturnatten	  d.18.	  september	  kan	  du	  

komme	  til	  at	  opleve	  	  

KLOVNEN	  ALFREDO	  
Børne	  &	  familieunderholdning	  med	  trylleshow.	  

Kl.16.30	  -‐17.30	  
Gratis	  adgang.	  Alle	  er	  velkomne.	  

	  

I	  frit	  fald	  over	  Galten	  
Café	  arrangement	  lørdag	  d.3.	  oktober	  kl.11	  til	  ca.	  12.	  

Billedfortælling	  om	  livet	  som	  pilot	  og	  faldskærmsudspringer	  gennem	  40	  år.	  
62-‐årige	  Knud	  Pedersen	  fra	  Galten	  fortæller	  om	  sin	  usædvanlige	  og	  ikke	  

ufarlige	  hobby.	  
	  

Film	  på	  biblioteket	  
Følgende	  datoer	  er	  reserveret	  til	  film	  for	  småbørn	  

Dagpleje-‐	  og	  vuggestuebørn:	  
Onsdag	  d,	  23.	  september	  kl.10.00	  

Børnehavebørn:	  
Onsdag	  d.	  30.	  september	  kl.10.00	  

 

Tulle	  og	  Skralle	  på	  bondegården	  
Eventyrværkstedet	  ved	  Ditte	  Aarup	  Johnsen	  

Onsdag	  d.	  21.	  oktober	  kl.	  9.30	  –	  10.10	  
Et	  sanserigt	  og	  musikalsk	  eventyr,	  som	  opfordrer	  børn	  og	  voksne	  til	  at	  

deltage	  aktivt	  undervejs	  gennem	  fagter,	  sang	  og	  mimik.	  
For	  de	  1	  til	  4	  –	  årige	  

Gratis	  tilmelding	  er	  nødvendig	  på	  tlf.:	  8794	  2890	  
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Nyt fra Galten Bibliotek

Af: Brita Rodam

Bibliotekets åbningstider er de sædvan-
lige, dvs. mandag-torsdag kl.13-19, fredag 
kl.10-16 og lørdag kl.10-13. Også den 
ubetjente åbningstid fra man-dag til tors-
dag inkl. fra kl.11 til 13.
  Nu er det muligt at låse sig selv ind 
søndag-torsdag kl.8-22 og fredag-lørdag 
kl.8-19. Hent en folder om det på bibli-
oteket og/eller spørg personalet. Se også 
forklaringen Nye tider herunder.

Bliv Bogen-kommer låner
Har du ikke mulighed for at besøge bib-
lioteket i Galten, kan du tilmel¬des vores 
Bogen-kommer ordning. Du får en pose 
bøger eller andre materialer (lydbøger, film 
etc.) bragt til døren én gang om måneden.
  I den første pose materialer, du modtager, 
ligger en seddel med de datoer, hvor du får 
besøg af Hans (vores bud). Ordningen er 
gratis.
Du kan altid henvende dig på 8794 2890 
eller brita.rodam@skanderborg.dk
PS: Der er p.t. én bruger fra området nord 
for Lyngbygård Å. men mange fra andre 
områder i den tidl. Galten Kommune.

 

Nye tider 

Af: Anne Sofie Flintholm

Den betjente åbningstid er ikke forandret, 
men...
Nu kan du lukke dig selv ind på biblioteket 
i Galten allerede fra kl.8
  Det betyder, at du kan lukke dig ind på dit 
bibliotek ved hjælp af dit lånerkort og en 
kode. Det er den samme kode, man bruger, 
når man låner ved maskinerne. Koden er 
et 4–cifret tal efter eget valg.
  Mange dagplejere har et særligt lånerkort, 
et gråt kort. Mange af disse kort vil ikke 
være med kode og cpr.-nr. Men det kan 
der rådes bod på.
  Kom ind på biblioteket og få opdateret dit 
lånerkort, og du vil også kunne lukke dig 
selv ind. Når bibliotekets lukker for betjen-
ing, kan du yderligere opholde dig der til 
kl.22.
  Vi håber, at mange vil benytte sig at denne 
nye mulighed og være med til at passe godt 
på vores dejlige bibliotek. Vel mødt på 
biblioteket.
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Af: Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk, tlf. 8695 4155

Af referater fra Landsbysamvirkets møder 
fremgår det, at emnet DGI Østjylland, Luft 
under lokale vinger er drøftet. Det drejer 
sig om at udvikle udendørs aktiviteter i 
landdistrikterne.
  Det fremgår også, at der er 13 forsam-
lingshuse tilmeldt Liv i forsamlingshusene 
bl.a. Skivholme og Sjelle forsamlingshuse. 
På Facebook kan der på Liv i forsamlings-
husene Skanderborg Kommune findes 
oplysninger.
  Fredag d.18.sept. holdes der Kulturaften i 
Skanderborg Kommune. I Bjedstrup kom-
bineres det med et weekendkursus under 
projektet Gentænk Folkemusikken, og der 
orienteres om Liv i Forsamlingshusene.
  Skanderborg Kommune vil frem mod 
årsskiftet arbejde med en revideret kul-
turpolitik. Kultur skal her forstås i bred 
forstand, således at fx spejderarbejde og 
idræt indgår på lige vis med fx musik, 
billedkunst og forsamlingshuse. Det hele 
startes med en workshop i september, hvor 
alle borgere bliver inviteret. Bestyrelserne 
for landsbyernes foreninger vil have stor 
interesse i at deltage med deres synspunk-
ter.
  Se i øvrigt Landsbysamvirkets hjemme-
side www.landsbysamvirket.dk. Her er 
det muligt at se referater fra Landsbysam-
virkets møder og generalforsamlinger, og 
der er billeder fra bl.a. alle de ture, der har 
været afholdt i kommunen. Der er også 

vedtægter for Landsbysamvirket og regler 
for uddeling af midler fra Landdistrikts-
puljen. På hjemmesiden er der også oplys-
ninger om Klimapolitik, Trafiksikkerhed 
og Mikrovirksomheder.
  Som det fremgår af s.10 i Lokalavisen 
Skanderborg d.11.aug. var ansøgnings-
fristen for midler fra både Landdistrikt-
spuljen og Arkitekturprisen 2015 d.1.sept. 
Forhåbentlig har nogen fra vores område 
set det og søgt.

  Lars Andersen (Formand), Tåning.
  Tlf. 8662 9636 / 3062 9636 
  lars.andersen@kws.com

  Egil Jørgensen (Næstformand), Hårby.

  Arne Nørskov (Kasserer), Hylke.

  Orla Jegstrup (Webmaster), Jeksen.

  Knud Erik E. Jensen (Sekretær), Hørning.

  Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ry.

  Leif Ifversen Olesen, Voerladegård.

  Revisor: Hans Gravsholt, Herskind.
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Af: Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk, tlf. 8695 4155

Siden forrige udgave af Herskindsigt har 
der været et par arrangementer på spo-
ret syd for Herskind. Det drejer sig om 
Nattergale-turen d.6.juni kl.4 (efter dead-
line) og Sporenes dag d.14.juni. Der var 
ikke mange på morgenturen, så måske skal 
den ikke tilbydes næste år.

Søndag d.14.juni deltog Herskind som 
nævnt i Sporenes dag. Arrangementet var 
det samme som i de foregående år, nemlig 
en udstilling foran hovedbygningen i Her-
tha Levefællesskab fra kl.13 og en guidet 
tur på sporet med start kl.14.
I år var vejret godt, men dog ikke meget 
varmt. Både ved udstillingen og på turen 
blev der fortalt om Hertha Levefællesskab, 

Sporene i Lyngbygård Ådal

	  

	  

om mergelgraven fra 1930´erne og om 
etablering af sporet for 17 år siden. Des-
uden blev der fortalt om genslyngningen 
af Lyngbygård Å og etablering af flere søer 
i ådalen samt om fugletårn, P-plads og 
gangbroen ned til åen.
  Der er planer om en forbedring af sporet 
syd for Hertha, så gangbesværede kan 
benytte sig at sporet uden at skulle ud på 
Engvej, hvor trafikken kan genere en del. 
Disse planer blev der også orienteret om. 
Der kom desværre ”kun” 16 til arrange-
mentet og 12 deltog i den guidede tur på 
sporet. 
  Skanderborg Kommune slår nu græsset 
to gange om året og har været behjælpelig 
med opretning af sporet, hvor der nogle 
steder kunne være ret vådt. Derfor var det i 
år unødvendigt med fx gummistøvler.



16 September

Skanderborg Afdeling

Svampetur: Lørdag d.26.sept. kl.13 står 
DN´s Skanderborg Afd. for en Svampetur 
i Kolskoven. Start på P-plads ved Kollens 
Mølle ca.1½ km nord for Jeksen. Drej 
fra Stillingvej og kør 500 m mod øst ad 
Kollens Møllevej. Hovedvægten vil blive 
lagt på spiselige, letgenkendelige svampe. 
Medbring gerne kurv og kniv. Turen varer 
ca.3 timer og slutter med en svampeud-

stilling, hvor de fundne svampe 
gennemgås. Husk eftermiddagskaffe og 
påklædning efter vejret. 
Tur¬leder og yderligere info: Peter Lange, 
Stjær, tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, 
Herskind, medlem af bestyrelsen for 
Skanderborg Afd. af DN. Tlf. 8695 4155. 
Mail: hagra@gefiberpost.dk 
Alle er velkomne, turen er gratis, og der 
kræves ikke tilmelding.

Af: Hans Gravsholt
hagra@gefiberpost.dk, tlf. 8695 4155

DN-tur. Terp Mølle og Skivholme Skov
  Lørdag d.29.aug.2015 havde DN´s 
Skanderborg Afd. en travetur i området 
nord for Skivholme. Turen var vellykket, 
og der var 8 deltagere. 
  Turen startede fra forsamlingshuset, og 
man gik ad Terpvej ned mod Terp Mølle. 
Syd for byen er der en god udsigt til bl.a. 
Borum Eshøj. Der blev der orienteret 
om den påtænkte motorvej (forlægning 
af Viborg¬vej) op over Borum Eshøj og 
gennem Skivholme Skov. 
  Der blev fortalt om modstanden mod 
placeringen og om et forslag til en lin-
jeføring, hvor forslaget om en linjeføring 
nord om Lading kunne forlænges helt til 
Søften med tilslutning til den nyåbnede 
Djursland-motorvej og dermed adgang til 
færger, lufthavn, Skejby Sygehus og videre 
nord ind til Århus. Herved reduceres også 
de store trafikproblemer i Hasle.
  Ved Terp Mølle blev der fortalt om en 
tilgroet vej mod øst op til Borum Eshøj 

og om de mange møller, der har været 
langs Borum Møllebæk, der leder vandet 
fra Lading Sø til Lyngbygård Å. Ved Terp 
Mølle blev der ca.1890 oprettet bageri, og 
i 1906 var der en fiskeudklækningsanstalt. 
Terp Mølle blev i 1923 nedlagt som mølle 
og bageri
  

Herefter gik turen mod vest til Lading 
Sø og Skivholme Skov. Den første del af 
skoven var for nylig fældet, og udsigten var 
derfor god. Turen gik ned på engene ved 
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søen og hen til området, hvor Troldhøj lå. 
Det var lidt fugtigt, men dog fremkom-
meligt. I skoven omkring Troldhøj skulle 
mange grøfter forceres, men alle kom til 
Troldhøj, hvor der var en sten med bog-
staverne F.M. Dette kan tydes som Fremti-
dig Motorvej, men betydningen er Fredet 
Minde.  
  Ved højen blev der omdelt sangen Om 
Danemarks kvide, der lød en sang for-
fattet af Grundtvig i anledning af 500-året 
for Niels Ebbesens mord på Den kullede 
greve Gert 1340. Det var her, væbneren 
Svend Trøst reddede Niels Ebbesen og 
hans mænd ved at løsne broplankerne og 
fjerne dem, da man flygtede ud af Randers. 
Svend Trøst fik som tak herfor Troldborg i 
Skivholme Skov.
  Efter Troldhøj gik man til Svanesøen, 
som ligger ”gemt” lidt mod syd, og vi-
dere op til Præsteskoven. Her blev der 
maj 2010 indviet en offentlig sti, og ifølge 
Vejdirektoratet skal motorvejen måske gå 
lige igennem dette område, hvor der er 
en unik natur og et rigt fugleliv. Der blev 

omdelt folderen, der var i folder¬kassen. 
Skanderborg Kommune og DN´s Skander-
borg Afd. har afleveret indsigelse mod 
linjeføringen. DN´s indsigelse var endog 
sammen med DN´s Århus og Faurskov 
Afd. Desværre hjalp det ikke. Det blev den 
sydlige linieføring, der blev valgt.
  Ved den lille P-plads øst for Præstesko-
ven stod Karin Nielsen med øl, vand, 
kager og forskellige prøver på snaps tilsat 
plantesmag. Der var ikke tid til en tur 
på den nye sti, men med folderen kun-
ne interesserede senere selv gå ruten 
igen¬nem. Deltagerne blev orienteret om, 
at man gerne ville have hjælp til at holde 
stien i orden – bl.a. ved at klippe grene og 
male afmærkningerne, som efterhånden 
var meget svage. Derimod gik man den 
lange rute mod øst til Høløkke, som er en 
gammel indhegnet græsningsskov, hvor 
præsten kunne få hø og/eller lade kreatur-
erne græsse. 
  Herfra gik man op til Skyttehusvej og 
tilbage til Skivholme. Herefter gik delta-
gerne tilbage til Skivholme og de park-
erede biler.
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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
tlf. 8794 3251

Hækken er klippet, vinduerne pudset og 
solen skinner. Det er dejligt at komme 
tilbage til Herskind Skole & Børnehus 
efter ferien og se så mange glade, friske 
og veloplagte elever. Flere forældre havde 
også fundet vej til vores skolestart mellem 
højene mandag d. 10. august, hvor vi sang 
og bød nye elever velkommen. 
Lærerne har allerede været i gang siden d. 
3. august, med planlægning, samarbejde 
samt kurser, så vi er alle ved at være godt 
klar til det nye skoleår, som er reform år to.
Ringetider
Elevernes mødetider er de samme som 
sidste år, og bussen kører også efter no-
genlunde samme plan. Men vi har ændret 
skolens ringetider i løbet af dagen. Vi har 
givet alle fem minutter mere i forbindelse 
med fagene. Dette er sket fordi vi ønsker at 
give børnene mere variation og mulighed 
for at bevæge sig i løbet af undervisnings-
tiden. Sluttidspunktet er ikke ændret.
Kommunen går snart i gang med cykel-
stien til Skivholme, og vi forventer den 
er færdig ca. når vi skal have skolefest 
sidst i november. Vi glæder os til at indvie 
cykelstien når den står færdig, sikkert sidst 
i november.
Kommunen er lidt forsinket med lyssig-
nalet i Herskind by ved overgangen ud for 
Brugsen, men man håber at kunne komme 

i gang i løbet af den næste måned. Signalet 
vil som udgangspunkt være rødt for både 
bilister langs Langelinie og de krydsende 
fodgængere. Når bilisterne nærmere sig 
signalet med den lovlige hastighed vil lyset 
skifte til grønt, med mindre en fodgænger 
har trykket sig ind. Arbejdet begynder 
midt i september og vil vare et par uger.
Når lyssignalet er færdigt vil vi lave en 
gåbus. Gåbus er noget man efterhånden 
har erfaring med på flere skoler. Vi skal 
bruge nogle elever fra de ældste klasser til 
at gå rundt og hente kammeraterne ved de 
afmærkede stoppesteder, og vi får hjælp fra 
kommunen til de praktiske opgaver. 
Som du sikkert har bemærket, er der kom-
met forhindringer op ved Krydset Lange-
linie/ Ladingvej overfor Brugsen. Dette 
er sket på baggrund af henvendelser fra 
bekymrede forældre. Skolen har modtaget 
flg. Brev fra Kommunen:
Jeg har efterhånden fået nogle meldinger 
om farlige situationer i ovennævnte kryds 
med cyklister der kører dobbeltrettet og 
større køretøjer der afskærer hjørnet.
Jeg har aftalt med vores entreprenør, at der 
opstilles pullerter / steler på hjørnet ved 
den punkterede linie. 
Endvidere opstilles forskudte hvor den 
dobbeltrettede sti skiltes / afsluttes. Dette 
for at markere for cyklisterne, at her skal 
man stige ned fra cyklen og trække rundt 
hjørnet så farlige situationer kan undgås.
På bagsiden af eksisterende stiskilt op-
sættes ophør af stien.

September
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Af: Ole Drøgemüller
ole.drogemuller1@skanderborg.dk
tlf. 2275 3812

Den 1. august 2015 tiltrådte jeg som leder 
af institutionerne under Herskind Børne-
hus; nemlig Børnehaven Nordlyset, SFO 
Kometen og klubben Sirius. Jeg heder Ole 
Drøgemüller, er 52 år og bor i Galten. Jeg 
har været leder på institutionsområdet i 
Skanderborg Kommune i 16 år inden jeg 
fik denne stilling.
 En af mine opgaver bliver at få børnehav-
en, SFO og klub til at blive én institution 
fremfor 3 selvstændige institutioner. Det er 
nødvendigt af flere grunde. Først og frem-
mest for børn og forældre, så de oplever en 
klar rød tråd mellem de 3 afdelinger. Den 
viden og indsigt der er opnået i børnehav-
en skal altså ikke gå tabt i overgangen til 
SFO og skole. Dernæst er vi hver især så 
små (børnehave, SFO og klub) at vi ikke 

kan eksistere hver for sig. Så skal der være 
denne type institutionstilbud i byer af Her-
skinds størrelse, så må de finde sammen 
og på den måde blive levedygtige. I disse 
år er børnetallet på landsplan faldende, det 
gælder også Herskind og omegn, så derfor 
er denne udvikling endnu mere nødven-
dig.
 Jeg søgte jobbet fordi jeg vægter samspillet 
og samarbejdet med forældrene højt som 
leder. Og her kan jeg være med til at tage 
imod børn og forældre når de starter som 
3 årige og så se frem til samarbejdet med 
dem gennem MANGE år. Og ikke kun 
samarbejdet med forældrene er vigtigt, 
men med hele lokalområdet. Og her har 
Herskind jo meget at byde på. Og tradition 
for et godt og udbygget samarbejde. Dette 
vil jeg gerne være med til at udvikle, så tøv 
ikke med at kontakt mig, hvis du har en 
ide…..
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Af: Jakob Houg Jakobsen
jakob.jakobsen@gefiber.dk, tlf. 2231 0191

En sommer af den mere tvivlsomme 
karakter - rent vejrmæssigt i hver fald - er 
nu ovre. Derfor skal vi have ryddet op 
og beskåret på vores legeplads, inden det 
bliver vinter.
Som sædvanligt holder vi derfor legeplads-
dag, og denne gang bliver det

Lørdag den 26. september kl. 10 - 12

Vi sørger for lidt godt at spise og lidt at 
drikke, når vi er færdige med at arbejde. 
Og så håber vi på endnu en gang at se en 
masse mennesker på pladsen.
Vores skur skal vi nu have lavet. Alt er købt 
ind til formålet, så vi mangler bare nogle 
hjælpere med hænderne skruet godt på.

Sankthansaften blev en rigtig hyggelig 
aften, hvor vejret var på vores side. Vi er så 
glade for, at så mange fortsat støtter op om 
arrangementet, som tager noget tid at få 
stablet på benene. Vi har også en lille drøm 
om at få involveret flere af byens fore-
ninger, så vi kan lave det til et endnu bedre 
arrangement.

I bestyrelsen har vi alle travlt med arbejde 
og familier, så derfor kan vi altid bruge 
flere hænder, når det brænder på. Så har 
du en time i overskud en gang imellem, så 
meld dig endelig. Der er nok, vi kan tage 
fat på, og det er noget nemmere, når vi er 
mange.

Efteråret kalder på 
oprydning

September
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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 ca. 12. dec. 2015
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.25. nov. 2015.

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 12     
sø 13     
ma 14 19 Kirkehøjskole Charlotte Rørth Sognegård&kirke. 36 
ti 15 19 Start på sangkor Sognegården 36 
on 16 19 Start på Patch-Work Herskind Skole 8 
to 17     
fr 18 1630 Klovnen Alfredo Galten Bibliotek 12 
lø 19     
sø 20 14 Høstgudstjeneste Sjelle Kirke 37 
ma 21     
ti 22     
on 23 10 

11 
19 

Film for dagpleje- og vuggestuebørn 
Seniorklub starter 
Patch-Work Hveranden uge herefter  

Galten Bibliotek 
Herskind F-hus 
Herskind Skole  

12 
34 
8 

to 24  Tur til Remerslund m.Seniorf.Galten  *) 
fr 25     
lø 26 10 

10 
13 

Bagagerumsmarked 
Legepladsdag. Herskind Borgerf. 
Svampetur i Koldskov 

Herskind F-hus 
Fuglevænget 
Kollens Mølle 

34 
20 
16 

sø 27     
ma 28     
ti 29 1330 

19 
Start på bridge 
Fyrtøjet. Hertha&Tonsbjergård 

Porskjær, Galten 
Kulturhuset.Skbg 

40 
41 

on 30 10 
1930 

Film for børnehavebørn 
Carl Nielsen koncert. Stilling kor 

Galten Bibliotek 
Skovby Kirke 

12 
37 

 

September 2015
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     
lø 3 11 

14 
1830 

Frit fald over Galten. Knud Pedersen 
Lørdagscafé 
Høstfest 

Galten Bibliotek 
Hertha 
Skivholme F-hus 

12 
40 
33 

sø 4     
ma 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus **) 
ti 6     
on 7 11 

19 
19 

Seniorklub 
Hans Holm og kirkekoret 
Stillegudstjeneste 

Herskind F-hus 
Sognegården 
Storring Kirke 

34 
37 
36 

to 8     
fr 9     
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15 1430 Hyggestund. Eva Bach Sognegården 37 
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19  Finn Holm. Fra Rigspolitiets rejsehold Galten Sognegård *) 
ti 20 14 Charlotte Bork Høvsgaard fortæller Skovby Kirke+sogneg 37 
on 21 930 

11 
Tulle og Skralle på bondegården 
Seniorklub 

Galten Bibliotek 
Herskind F-hus 

12 
34 

to 22 19 Start på præmiewhist. HB Klublokalet 32 
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27     
on 28 1930 Randers Harmonikaklub Sjelle Kirke 37 
to 29     
fr 30     
lø 31     
 

Oktober 2015
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 1030 

14 
Allehelgens-gudstjeneste 
Syng med. Bent N.&Karen Wadsholt 

Skivholme Kirke 
Herskind F-hus 

37 
34 

ma 2     
ti 3     
on 4 11 Seniorklub Herskind F-hus 34 
to 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus **) 
fr 6     
lø 7 14 Lørdagscafé Hertha 40 
sø 8     
ma 9     
ti 10     
on 11 14 Lotte Lyngby taler om stress Storring 37 
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16  Tunge Trio Seniorf.Galten og omegn Galten Sognegård *) 
ti 17     
on 18 11 

19 
Seniorklub 
Stillegudstjeneste 

Herskind F-hus 
Skovby Kirke 

34 
36 

to 19     
fr 20     
lø 21     
sø 22 1330 Julemarked. Spejderne Herskind F-hus 39 
ma 23     
ti 24     
on 25     
to 26 1430 Hyggestund. Eva Bach Sognegården 37 
fr 27  Julefrokost Seniorf.Galten og omegn Lillering Skov *) 
lø 28 14 Julebanko Herskind F-hus 35 
sø 29 1030 Festgudstj.  Kirkekoret medvirker Sjelle Kirke 37 
ma 30     
 

November 2015
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2 11 Seniorklub Herskind F-hus 34 
to 3     
fr 4     
lø 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus **) 
sø 6     
ma 7     
ti 8     
on 9     
to 10     
fr 11     
lø 12     
sø 13     
ma 14  Julehygge Seniorf.Galten og omegn Galten Sognegård *) 
ti 15     
on 16 11 Seniorklub Herskind F-hus 34 
to 17     
fr 18     
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22     
on 23     
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28  Jule- og nytårsbal med folkedans Herskind F-hus 35 
ti 29     
on 30     
to 31     
 *)  Se side 14 i marts-udgaven af Herskindsigt

**)  Se hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk/?page_id=101

December 2015
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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 Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle  2682 9284
  Udv.medlem:    Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649 
  Udv.medlem:    Line Abildgaard Glentevænget 24, Herskind  2080 2511

  

  Afdelingsformænd

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

*)  Se side 14 i marts-udgaven af Herskindsigt
**)  Se hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk/?page_id=101
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Af: Kim Jakobsen
kilo@sport.dk, tlf. 4060 3591

”Hold fri når den kommer, for den kan 
være kort sådan en sommer” synger 
Klumpen og Raske Penge om her kan 
man ikke andet end give dem ret, i hvert 
fald når vi ser på sommeren 2015. Det er 
jo nærmest kun de sidste 10 dage, som vi 
sådan rigtigt har kunnet kalde sommer.
Heldigvis var der lidt sommer til sommer-
festen i uge 33, både den gode og den vel-
kendte danske sommer, men vejret er ikke 
noget som bekymre Herskindborgerne,  
når der er fest. Jeg vil gerne takke festud-
valget for at stable en god sommerfest sam-
men og tak til alle som deltog i det frivil-
lige arbejde og dem som kom som gæst. 
Til dem som gik glip af det hele, I kan læse 
om hele arrangementet senere under HB´s 
indlæg i Herskindsigt.

Dagene bliver kortere og aftenerne bliver 
længere, men der er lys i hallen og igen i 
år vil den fyldes med lyden af badminton-
ketsjere som rammer fjerbolden og glæden 
over smashet, som udspillede modstand-
eren og grin og latter når børnene hop-
per rundt til gymnastik. Men der vil også 
komme nye lydbølger ud indefra vores hal, 
når Århus Karateskole kommer og under-
viser vores unge mennesker i karate og 
de værdier som ligger til grund herfor og 
ikke nok med det, vil der uden tvivl også 
være pusten og stønnen, når vores 3 nyud-
dannede instruktører i HB Fit træner og 
guider holdet i fremtidens fysiske træning.
Tjek vores hjemmeside for hold og tid-
spunkter samt tilmelding
http://herskindboldklub.dk/
Skulle du brænde inde med en træner i 
maven, så ring eller mail til os.

Nyt fra bestyrelsen
September
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Sommerfest 2015
Af: Ulla Hansen
tlf. 2825 1791

I skrivende stund er det nu ved at være en 
god uges tid siden at sommerfesten 2015 
var på sit højeste..
Det var en god sommerfest – masser af 
glade mennesker, gang i tombolaen og 
gang i baren. Der vil selvfølgelig altid være 
ting, som kan forbedres eller ting som 
lige skal justeres lidt – men alt i alt gik det 
rigtig fint.
Jeg ved at rigtig mange af jer som læser 
dette har været forbi enten fredag, lørdag 
eller begge dage og TUSIND TAK fordi 
I kom og var med. Jeg håber I allerede 
glæder jer til næste års sommerfest.
Vi må sige at dette års sommerfest må 
blive året, hvor vi husker tilbage på alt 
støvet, da teltet skulle rejses om onsda-
gen – på den hurtige beslutning om gulv 
i hele teltet fremfor kun dansegulv..  Og 
gulv i teltet var jo en smal sag, når både 
Oldboysspillere og tombolapigerne lige 
samarbejder om den opgave.
Det skulle jo vise sig at være en svært god 
beslutning…  For hold nu op, hvor vil vi 
også huske, da vi fik vand, lyn og torden til 
lørdagens morgenmad..  Man kan sige at 
der var FULD skrald på lige fra morgens-
tunden indtil aftenens orkester Backflash 
gav den hele armen i teltet om aftenen.
Som noget nyt i år åbnede vi først op kl. 16 
om fredagen i stedet for kl. 15. Vi blev eni-
ge om at de fleste have svært ved at nå det 
til kl. 15. Ved slet ikke om nogen opdagede 
det, men det gav også lige en time mere til 
forberedelse, så det var dejligt.. Og så tog vi 

godt imod de yngste med børneaktiviteter 
– sækkeløb, lakridsspisning og æggeløb. 
Fredagen er jo hyggedagen, hvor vi lige 
falder ned og lander efter en uges arbejde 
og ungerne er måske også lidt trætte efter 
den første skoleuge med gensyn med kam-
meraterne og nye rutiner..
Men derfor kan vi jo godt holde diskotek.. 
I år havde vi disko af 2 omgange.  Det gik 
rigtig fint og DJ´en har fået store roser af 
børnene – så det er jo dejligt..  Dog kunne 
de største unge mennesker godt have øn-
sket et disko bare for dem – så det tager vi 
selvfølgelig med i overvejelserne til næste 
år.
I år fik vi pustet liv i den legendariske 
Herskind gryde igen – og det var da lige 
noget der passede de kære Herskind boere 
… Vi måtte melde udsolgt ret hurtigt – det 
er selvfølgelig super dejligt – men også lidt 
ærgerligt for de som havde regnet med 
nem aftensmad i teltet, som ikke lige var til 
pølser eller toast.
Men det der ikke var til maven, var der til 
gengæld til øregangene..  Vores helt egen 
”HERSKIND ALL STARS” – det er jo en 
udsøgt fornøjelse at lytte til. Og dejligt at 
se musikerne og publikum hygge sig så 
meget … Vi kan jo faktisk ret meget her i 
Herskind..
Lørdagen startede ellers med sol, men det 
gik over skal jeg lige love for…  
Det bragede løs under morgenmaden 
lige så kaffekopperne hoppede. Vi må 
vist konkludere at vi befandt i uvejrets 
centrum… Men der skal jo meget til at 
tage gejsten fra de seje Herskindborgere.  
Vi måtte jo erstatte morgenens cykel- og 
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løbeture med høvdingebold i hallen – 
men det er jo ingen sag når friske voksne 
melder ind og lige få arrangeret det i en 
ruf. Og begejstringen blev ikke mindre, 
da børnene fik overbevist nogle voksne 
om at de nok lige skulle vinde over dem..  
Tror dog nok ungerne fik deres sag for.. De 
voksne spiller jo for at vinde og så er der 
altså ingen kære mor. Men sjovt var det for 
alle – store som små.
Regnen, lyn og torden ophørte dog hel-
digvis, så FC Langelinies hold kun skulle 
aflyse de første par kampe. Så dagen kunne 
fortsætte som planlagt mere eller mindre..
Dyreskuet træk ikke helt så mange dyr til, 
men alle de fremmødte børn med deres 
søde kæledyr fik diplom og en kommentar 
med på vejen fra Lotte. 
Som noget nyt i år kunne man købe en 
stand til sine lopper… Egentligt skulle det 
have foregået ude på løbebanen, men ve-
jret taget i betragtning flyttede vi boderne 

indenfor i teltet. Der blev solgt lidt fra alle 
boder, men på grund af vejret formoder 
jeg, var der ikke helt det samme opbud af 
mennesker som om fredagen.
Selv om menneskemængden ikke var helt 
så stor om lørdagen fik vi alligevel udsolgt 
i tombolaen. Det er et kæmpe arbejde 
Tombolapigerne ligger i indsamlingen af 
gevinster og uden alle sponsorgaverne ville 
det være umuligt at få en tombola med så 
gode gevinster og dejligt overskud hvert år.
Vi havde fået rundbold på programmet 
lørdag eftermiddag, så det hele ikke gik op 
i fodbold.. Der var ellers rig mulighed for 
at se gode kampe – især de unges fine spill-
estil og de lidt mere modne oldboysspillere 
med deres helt egen unikke stil.
Rundbolden gik godt.. Vi startede ud 
med blandende hold inden vi sluttede af 
med pigerne mod drengene. Vi må sige, 
at drengene vist godt kan trænge til at 
komme i træningslejr inden næste gang.. 
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Vi sluttede da regnen kom igen. 
Lørdagens voksen fest var ikke helt ud-
solgt, men hvad gør det når de 71 som har 
tilmeldt sig er MAX klar på fest. Sædvanen 
tro er der selvfølgelig mad fra Lillering og 
masser af fadøl i hanerne og et par liter el-
ler 40(liter) shots til de tørstende deltagere. 
For at spare lidt på udgifterne blev aftenens 
gæster selv nødt til at bidrag til en fælles 
sang – den har jeg selvfølgelig vedlagt… 
og bord 4´s manglede vers er selvfølgelig 
kommet med i denne version.
Kl. 22 åbnede teltet for gæster uden 
madbillet, som kunne komme ind for en 
beskeden 50´er. Og så blev der ellers givet 
gas til årets, næsten lokale, band Backflash. 
Jeg har fået rigtig mange tilkendegivelser, 
at det var noget super musik og der kom 
da også sved på panden for de fleste.  Og 
ifølge bandet var I det fedeste publikum … 
som trommeslageren udtalte ”jeg fik helt 
kuldegysninger”, hvilket jo er ret fantastisk 
i så varmt et telt. Jeg kunne jo kun give 
bandet ret i at i Herskind og omegn findes 
nogle ret festlige og fantastisk mennesker.
Efter et par dejlige dage med aktiviteter, er 

det bedste, at der søndag til oprydningen 
kommer så mange frivillige. Det er så fedt 
og betyder at det faktisk kun tager et par 
timer at få det hele til at ligne sig selv igen.
Nu tikker de sidste regninger ind og 
kontanterne er sat i banken, vi forventer 
selvfølgelig et overskud, men det endelige 
resultat må I vente lidt med. Men det 
fortælles jo helt sikkert til generalforsam-
lingen i 2016.
Jeg vil rigtig gerne til sidst sige en STOR 
TAK til:
•   alle vores faste skilte sponsorer 
•   alle de mange virksomheder/private,  
     som gav gevinster til vores tombola
•   alle som deltog i opsætning, nedtagning   
     og oprydning – I er for seje!
•   alle jer som købte ind i baren og som  
     lagde hele augusts budget i tombolaen
•   alle som tog en vagt i baren, tombolaen,  
     disko vagt, tæppesammenrulning og  
     meget mere
•    Inge, Jesper, Torben, Helle og Birgitte  
     for samarbejdet i sommerfestudvalget      
     - med jer er det jo som en leg.
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Vi skal igen til at have gang i gymnastikaf-
delingen – denne sæson desværre uden 
M/K Voksne, da det ikke er lykkedes mig 
at finde en ny instruktør som afløser for 
mig.
Jeg har henvendt mig til mange, men fået 
nej hver gang, dels på grund af tilknytning 
til andre klubber, dels på grund af tilknyt-
ning til fitnesscentre. 

Stor tak til alle mine trofaste gymnaster 
igennem mange år, vi har bestemt haft 
mange gode og svedige timer sammen.
Heldigvis er der så kommet nye aktiviteter 
til klubben, det glæder vi os til.

Gymnastikafdelingens program 2015/2016 
indeholder følgende hold:

Forældre/barn 2-4 år onsdag   16-17
Børn 4-7 år  onsdag   17-18
HB Fit   onsdag   18-19
Zumba voksne  onsdag   19-20
Spring børn  lørdag    10-11.15
Yoga   mandag 19-20.30

Nærmere detaljer for holdene og mulighed 
for tilmelding findes på hjemmesiden 
www.herskindboldklub.dk, klik på gym-
nastiksymbolet nederst på siden.
Vi ses i Herskindhallen. 

Gymnastik
Af: Inge Houg Jakobsen
Tlf. 2066 4150

Badminton
Mandag 
16.00-17.00 Badminton - børn 0. til 2. klasse
17.00-18.00 Badminton - børn 3. til 5. klasse
18.00-19.30 Badminton - børn 5. klasse og op
19.30-22.00 Turneringsbadminton
 
Torsdag 
20.30-22.00 Motionsbadminton
 
Fredag 
16.00-19.00 Familiebadminton
 
Søndag 
14.00-17.00 Familiebadminton
 
Kontakt Søren Nedergaard på tlf. 23 93 10 21

Holdoversigt
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Gymnastik
Mandag 
19.00-20.30 YOGA,  Fuglevænget 66 i Herskind
 
Onsdag 
16.00-17.00 Forældrebarngymnastik
17.00-18.00 Børn 4-7 år
19.00-20.00 Zumba
 
Lørdag 
10.00-11.30 Springgymnastik 1. til 2. klasse
 
Ved spørgsmål kontakt Inge H. Jakobsen 20 66 41 50

Fodbold
Onsdag 
20.00-22.00 Oldboys
 
NYT NYT NYT

Tirsdag  
19.00-20.00 Karate
   
Onsdag  
18.00-19.00 HB Fit 

Holdoversigt fortsat
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HB Fit
Alle i Herskind får nu mulighed for at 
komme i form, når Herskind Boldklub 
fra september tilbyder HB Fit. 

HB Fit er en blanding af CrossGym 
og CrossFit (tilpasset lokaliteterne), 
hvor selv den sejeste deltager kommer 
til at yde sit maksimale ved at kæmpe 
mod sig selv og for sig selv. Vi har tre 
instruktører, som sendes på DGI´s 
CrossGym kursus, for at blive oplært i 
den nyeste træningstrend.

Med kurset i bagagen og en vis under-
visningserfaring, forventer vi hen over 
efteråret at se de enkelte deltagere blive 
stærkere fra gang til gang.

Deltagerne vil blive udfordret i rib-
berne, med Kettlebells, i tovene samt 
med deres egen kropsvægt i diverse 
øvelser og selvfølgelig med burpees. 
Derudover sammensætter vi i slutnin-
gen af hver træningstime en WOD på 
10 minutter af de øvelser, som vi har 
arbejdet med i løbet af aftenen.

Opstartstilbud 175,-
Normalt kontingent for hele kalen-
deråret 2016 bliver 700,-
Vi håber meget,  at I alle tager godt 
imod de nye tiltag og dropper Ipaden, 
facebook, twitter o.s.v. og kommer op 
af sofaen og ind i hallen til en god gang 
hyggelig samvær og ikke mindst mo-
tion.

Karate
Vi har været så heldige at få et samar-
bejde med Århus Karate Skole. Så har 
du lyst til at prøve karate og er mellem 
7 og 14 år ( inkl. 9. klasse)  - så tjek 
hjemmesiden for træningsstart. Udover 
en meget effektiv måde at forsvare sig 
selv på er karate også:

• Disciplin
• Koncentration og fokus
• Styrkelse af kroppen
• Smidighed
• Koordination
• Kondition
• Mental styrke
• En konkurrencesport

Mød op og vær omklædt 15 min før 
træningsstart. 

Præmiewhist
Meget optimistisk satser vi da igen i denne 
sæson på at få gang i kortene. Traditionen 
tro begynder vi i uge 43 – torsdag den 
22.10.2015  kl. 19.00 i klubhuset i håbet 
om, at der kommer flere spillere til, så vi 
kan fortsætte vores spil – og ikke mindst – 
sociale samvær.
Sidste sæson haltede det lidt med frem-
mødet, men hvis nu vi alle prøver at agitere 
lidt for sagen rundt omkring, så lykkes det 
måske at udvide flokken. Det kunne være 
godt.

Bent Reiche og Orla Rasmussen
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Høstfest i Skivholme Forsamlingshus

3. oktober 2015 kl. 18.30
Høstfesudvalget er nu klar med program-
met for den årlige, traditionsrige høstfest i 
Skivholme Forsamlingshus.
Vi inviterer derfor alle mand af huse i en 
lind strøm mod forsamlingshuset, når 
klokken nærmer sig 18.30 lørdag den 3. 
oktober.

En del af underholdningen denne aften 
er, at vi har været så heldige at få Thomas 
Frøkjær til at komme og fortælle os om 
den bog, han har skrevet og udgivet: ”Tak 
for’ed!”. Han vil fortælle lidt om bag-
grunden for bogen og tilblivelsen af den 
– hvordan den er blevet modtaget, også på 
hans hjemegn. Måske han også vil fortælle 
enkelte historier fra bogen...Det bliver 
spændende at høre om.

Med ret til justeringer vil aftenens program 
se nogenlunde sådan ud:

18.30  Velkomst...efterfulgt af fællessang: 
”Nu falmer skoven...”
18.45  Forret serveret ved bordene 
19.15  Foredrag og fortællinger ved 
Thomas Frøkjær
20.00  Smørrebrød efterfulgt af ost og 
diverse æblekager/kaffe og the
21.00  Aktiv underholdning, afsluttes med 
fællessang: ”Marken er mejet”
22.00  Dans til diskotek, til festen slutter 
ca. 01.00.

Prisen for at deltage i festlighederne incl. 
ovennævnte – excl. drikkevarer, som købes 
i huset – er  200 kr. pr. person.

I kan tilmelde jer nu på mail:   ingehoug@
gefiber.dk, opkald eller SMS på mobil 
2066 4150, eller ved personlig henvendelse 
Skivholmevej 70 eller Fuglevænget 34. 
Men skynd jer, der bliver rift om plad-
serne!

På gensyn til en dejlig høstfest!

Høstfestudvalget

Skivholme Forsamlingshus

  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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Siden sidst er den flisebelagte gårdhave  
nu færdig og har været i brug op til flere 
gange. Der er nu direkte udgang fra 
skænkestuen. En dejlig oase for brugere af 
forsamlingshuset.
Tak til såvel håndværkerne samt de mange 
frivillige, som har gjort det muligt at nå 
frem til så flot resultat.
Skænkestuen har vi ligeledes malet og fris-
ket op, så den fremstår indbydende.
Glæd jer til jeres næste besøg i forsam-
lingshuset

Seniorklubben fejrer 2 års fødselsdag med 
lagkage. – frokosten skal vi naturligvis også 
have. pris pr. gang kr. 50,- incl. 1 øl/vand 
Der er  1. mødegang onsdag d. 23. septem-
ber, kl. 11 – 14.00.
Herefter mødes vi i seniorklubben ulige 
uger, kl. 11 – 14, med mindre andet aftales. 
Virksomhed aftales fra gang til gang, men 
der er mange spændende emner til virk-
somhedsbesøg.
Hvis du ikke tidligere har været med i 
seniorklubben og ønsker information 
herom, er du velkommen til at kontakte 
Anna Marg. på tlf. 53581303.

Nye tiltag i efteråret
Familiens bagagerumsmarked, lørdag d. 
26. september kl. 10-16.
Både børn og voksne er velkomne til at 

”købe” et bord. pris kr. 20,-
Ryd op i dine skabe og skuffer – få penge 
på lommen til næste investering. Børnenes 
legetøj, Anders And blade, bøger, børne-
tøj, som børnene er vokset fra, ja alt kan 
sælges.
Kom og få en sjov dag, hvor der handles og 
pruttes om priserne.
Der er mulighed for at købe mad til meget 
favorable priser samt øl/sodavand ,kaffe/ - 
slik og popcorn.
Tilmelding SENEST d. 20. september til 
Berit Pallesen. tlf. 26602401
eller Anna Marg. Tlf. 53581303

Syng med søndag d. 1. november 2015
Søndag d. 1. ovember holder vi syng- med-
komsammen-eftermiddag
i Herskind Forsamlingshus fra kl. 14.00 til 
kl. 16.00.
Bent Nielsen fortæller løst og fast om Jeppe 
Aakjær, og Karen Vadsholt  akkompag-
nerer på klaveret, mens vi synger nogle af 
Jeppes gode sange, blandt andet Danmarks 
første fjernssynssang!!!
Ud over det musikalske arrangement byder 
forsamlingshuset på kaffe m/brød, og hele 
herligheden kan man deltage i, for den 
beskedne sum af kr. 50,- pr. næse

Julebanko, lørdag d. 28. november, 
kl. 14.00 – ca 16.30

Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
Mail:kajoganna@outlook.dk - www.herskind-forsamlingshus.dk 

Af: Anna Marg. Kristensen
kajoganna@outlook.dk, tlf. 5358 1303
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Kom og få juleanden med hjem til 
fryseren, eller måske kaffe eller chokolade. 
Kaffe på kanden, kage kan købes.

Julebinderi: Bestyrelsen håber, det endnu 
engang kan lykkes at overtale Vibeke og 
Mette til at undervise i kreative dekora-
tioner.
Mere herom senere.

Jule/nytårsbal med folkedans, mandag d. 
28. dec. 
Bestyrelsen håber, det bliver muligt at lave 
dette arrangement. Der er endnu uafklare-
de ting, som skal på plads. Mere herom i 
Galten Folkeblad, når tiden nærmer sig  – 
hvis det bliver til noget.

Foreningssamarbejde: Bestyrelsen tog 
initiativ til et fælles møde for alle fore-
ningerne i Herskind.  i alt 20 deltog i 
mødet.
Vi havde en god og konstruktiv aften, hvor 
rigtig mange idéer kom frem, fx forslag om 
at lave et generalforsamlingsmaraton, hvor 
stort set alle generalforsamlinger afvikles 
på samme dag, og hvor børnene bliver pas-
set. Man kan slå generalforsamlingerne for 
alle grundejerforeninger sammen – samme 
tid – men hver sit lokale osv. 
Inge Lorenzen fra Landsbyrådet vil udar-

bejde et skitseforslag.
Byens sankthansbål, hvor alle grundejer-
foreninger samarbejder om ET bål.
Evt. nedlæggelse/sammensmeltninger af 
foreninger, som naturligt passer sammen.
Lille velkomstpjece, en kort præsenta-
tion af alle foreninger samt deres visioner. 
Denne udleveres sammen med velkomst-
gaven til tilflyttere. 
Herskindsigt er for ”læsetung,” men skal 
dog fortsat bevares til husstandsomdeling.
Integrationskaffen er et nyt og godt aktiv 
for tilflyttere sammen med naboer, næste 
gang antagelig i 2016.

Flagallé/byporte i Herskind
Der blev nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af Morten Dam,  Jan Johansen 
samt Anna Marg. Kristensen, som skal 
arbejde videre med placeringer samt an-
søgninger til kommunen om opstilling af 
flagstænger.
Flagalléen/byportene er klar til indvielse til 
Landsbydagen 2016
Det bliver  festligt at få flagene sat op.
Som udgangspunkt skal disse bruges, når 
Herskind holder fest som for eksempel 
landsbydag, sommerfest, konfirmation og 
meget andet.
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 Skivholme, Sjelle, Skjørring       sognes menighedsråd

Af: Eva Bach
Tlf. 8695 4130

“Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.”          
skrevet i 1923 af Thøger Larsen,
og
“Blæsten går frisk over Limfjordens vande,”
skrevet i 1939 af Erik Bertelsen.
Sådan blev sommervejret i 2015, og det er 
der så intet nyt i. (Prædikerens Bog i GT, 
kap. 1 v. 9).
I den solrige sommer i 2014 ville fri-
luftsgudstjenesten i præstegårdshaven 
drukne så totalt, at der ingen tvivl var om, 
at den skulle flyttes indendørs; men d. 23. 
august i år var der nok blæst, men dejligt 
solskinsvejr.
Det har vist sig at være en god ide med en 
“kirkestafet”, som var aftenbesøg til nogle 
af provstiets kirker over sommeren. Måske 
går stafetten videre næste år?
Aarhus Stift og dermed vi har fået ny 
biskop. Det blev Henrik Wigh-Poulsen. 
Vores nye biskop har i sinde at tage rundt i 
stiftet og holde “cafémøder”.  Derom senere 
- når datoer kendes.
Koret under ledelse af vores dygtige og 
hyggelige organist, Thomas Christiansen, 
starter sin 3. sæson tirsdag d. 15. septem-
ber kl.19.00- 21.30. Kom og vær med - det 
er dejligt at synge i kor. Du ved måske ikke 
selv, om du kan ramme tonen godt nok; 

men det må du så lade korlederen afgøre - 
det er også fint nok at synge i brusebadet!  
Nodekendskab er intet krav.
Det nye kirkeblad kommer med posten, og 
som sædvanlig henviser jeg her til gud-
stjenestelisten og fyldigere omtale af alle ar-
rangementer i perioden. Hold også øje med 
annoncer i “Ugebladet”. Alle er velkomne 
- også i de andre sogne. Stillegudstjenester, 
kirkehøjskole og kirkeMUSIKhøjskole ar-
rangeres af “Kløverbladet”, som er et samar-
bejde mellem de nærmeste sogne i provstiet. 
Det sker på skift mellem  fire kirker og 
sognegårde. Der ligger foldere med udførlig 
omtale i kirker og sognegårde.

Her kommer datoer og kort omtale:

2 stillegudstjenester: 
Onsdag d. 7. oktober kl.19 i Storring Kirke 
og onsdag d. 18. november kl. 19 ii Skovby 
Kirke.

Mandag d. 14. september kl. 19.00. 
Kirkehøjskole i Skivholme Kirke og i sog-
negården. Efter en kort gudstjeneste ved 
Thomas Frøkjær holder journalist Charlotte 
Rørth et foredrag, som hun kalder. “Jeg 
mødte Jesus - Bekendelser fra en modvilligt 
troende”  Charlotte Rørth er en meget efter-
spurgt foredragsholder, og hun har skrevet 
en bog om sin oplevelse i Spanien.
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 Skivholme, Sjelle, Skjørring       sognes menighedsråd

Søndag d. 20. september kl. 14.00 er Sjelle 
Kirke fint pyntet til høstgudstjeneste, som 
er en tak for årets høst. “Det vokser jo, 
medens vi sove. “ Bagefter er der kaffebord 
m.m. i Sognegården.

Onsdag d. 30. september kl. 19.30 i Sko-
vby Kirke arrangerer KirkeMUSIKhøjsko-
len  en koncert med det dygtige og store 
Stilling Kor. De synger bl.a. sange af Carl 
Nielsen.

Onsdag d. 7. oktober kl.19.00 i Sog-
negården. Besøg af Hans Holm, som vil 
underholde og fortælle  om sine sange, 
hvor den mest kendte og afholdte nok er 
den om at lege i livstræets krone og føle, at 
livet er stort. Organist Thomas Christian-
sen og Kirkekoret medvirker.

2 hyggestunder i Sognegården. 
torsdag d. 15. oktober kl. 14.30 og
torsdag d. 26. november også kl. 14.30
Kaffen er klar, og underholdningen sørger 
vi selv for. Kom med, hvad du har af oplev-
elser, ting med en historie eller???  Der er 
frit spil - også for spontane indslag, men 
altid sang fra Højskolesangbogen og måske 
en lille oplæsning. Thomas Frøkjær har 
lovet at komme i november og hygge med 
at fortælle og vise billeder fra sin familietur 
til New York i 2014.

Tirsdag d. 20. oktober kl. 14.00. Kirke-
højskole i Skovby Kirke og Sognegård. 
Forfatteren Charlotte Bork Høvsgaard 
fortæller om, hvordan det er at miste sin 
ægtefælle alt for tidligt pga. alvorlig syg-
dom.

Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30 får vi i 
Sjelle Kirke besøg af Randers Harmoni-
kaklub. Det lyder festligt!!!  Se billedet i 
Kirkebladet.

Søndag d. 1. november kl.10.30 er der 
allehelgensgudstjeneste i Skivholme Kirke, 
hvor tankerne især går til dem, vi har 
mistet i årets løb. Der uddeles lys, som kan 
sættes på et gravsted eller tages med hjem.

Onsdag d. 11. november kl. 14.00 kirke-
højskole i Storring. Foredraget ved forfat-
teren Lotte Lyngby vil handle om stress. 
“Kære Martha” - det er nok den Martha, 
hvis søster Maria havde fundet fred ved at 
sætte sig ved Jesu fødder.

Søndag d. 29. november kl. 10.30 fejrer vi 
1. søndag i advent ved en festgudstjeneste 
i Sjelle Kirke. Kirkekoret medvirker, og der 
bliver en musikalsk overraskelse???

Så er det snart jul og tid til nyt nr. af Kirke-
blad og HERSKINDSIGT.
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KFUM spejderne
Brugte uniformer efterlyses!
Har du en spejderskjorte, som du er vokset 
fra, kan du sælge den i det lokale spej-
derdepot, Vibevænget 8, Herskind.
Har du bælte, tørklæde eller andre spej-
derting, du ikke bruger, kan jeg også 
hjælpe dig af med dette.
Hjælp en anden spejder med det, du ikke 
selv bruger.
Anna Marg. Kristensen.  tlf. 5358 1303

KFUM-spejderne i Herskind

Bæverne
Så er vi igang efter en god ferie. Vi havde 
oprykning onsdag d. 19 aug. og alle de 
bævere der skulle rykke op kom igennem 
´´muren´´. Vi håber så at der er nogle nye 
bævere der vil være sammen med os.
Vi laver bål, vi snitter, vi saver, vi leger og 
en historie bliver der også tid til. Vi er mest 
ude også om vinteren.
Man er meget velkommen til at se forbi og 
være med nogle gange for at prøve at være 
bæver.
Vi mødes hver onsdag kl. 16.30 - 18.00 på 
Trekanten bag ved Herskindskolen

Bæverhilsner fra Karen, tlf. 4115 2334

Ulvene
Så skal ulveflokken samles igen efter som-
merferien. Vi startede med oprykning 
mellem enhederne onsdag den 19.august - 
her sagde vi farvel til 14 “gamle” ulve, som 
nu er blevet juniorspejdere. Til gengæld 
rykkede der en kæmpe flok nye ulve op, 
så der bliver nok at se til. Traditionen tro, 
skal de nye ulve arbejde med knivbevis 
og vi skal også øve knob og koder. De nye 
ulve skal også have deres ulvenavn ved et 
fuldmånemøde.
Senere på efteråret laver vi juledekoration-
er til områdets pensionister og forbereder 
ting og sager til spejdernes julemarked, der 
afholdes søndag den 22. november 2015.
Ulvemøderne er om tirsdagen fra kl. 17.30 
til 19.00 (for børn i 2. og 3. klasse)

Mange ulvehyl fra Henriette, tlf. 3012 4994

Juniorspejderne (4.-5.klasse)
Velkommen tilbage efter sommerferien. 
I løbet af efteråret skal vi arbejde med 
knob og besnørringer, lave mad på bål 
og på trangia, på løb i naturen og meget 
mere.
Rasmus’ far Jakob, og Anines mor Trine 
har sat et ”Shelty”-mærke i gang –
man skal overnatte i et shelter én gang 
hver måned i et år – Sejt – Det kommer 
vi helt sikkert til at høre mere om.
 Vi mødes på ”Trekanten” hver tirsdag 
kl. 19-20.30
 
Tjikker Likker
 
Henriette & Joanne T. 2031 0986
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Søndag d. 22. november, holder KFUM 
spejderne traditionen tro det årlige jule-
marked. Dette sker i tidsrummet kl. 13.30 
– 16.00
Der vil som altid være rigtig mange spej-
dere, som sælges ud af de fine ting, som de 
har lavet til spejdermøderne i efteråret.
Tombolaen vil som altid være med mange 
fine gevinster, som vi modtager fra byens 
borgere og forældre/bedsteforældre til 
spejderne.
Vil du betænke spejderne med en gave/
gevinst til tombolaen eller amerikansk 
lotteri, tager vi gerne imod. Kontakt en af 

lederne eller Anna  Marg. tlf. 53581303, så 
henter vi gerne. Alt kan bruges, juleting, 
servietter/lys, Chokolade/ kaffe – legetøj. 
Ja kun fantasien sætter grænser.
Overskuddet fra julemarked og juletræs-
salg går til spejderne, som også gerne vil 
have nye telte.
KØB JULETRÆET hos spejderne på 
Præstbrovej 8, Herskind
Juletræer og pyntegrønt og fineste kvalitet, 
kan købes fra 22. nov. og indtil jul hos 
Kirsten og Hans Chr. Præstbrovej 8, Her-
skind

Julemarked i Herskind Forsamlingshus

Nyt fra Herskind Gruppe
Så bankede september på døren, og vi kan 
glæde os over en dejlig sommerlejrfest i 
august med oprykning. 
Det var en super god aften, hvor det var 
dejligt at se mange spejderforældre samt 
søskende.
Der blev valgt nye kræfter til grupperådet 
- Sebastians forældre, det er altid godt med 
nye ansigter. Tak til Jens Erik som ønskede 
at stoppe - tak til dig for indsatsen i de 
forgangne år.
Konstituering af grupperådet finder sted 
på grupperådsmødet den 22.september.
I Herskind Gruppe er der byggeplaner og 
renovering af hytten i gang. Vi mangler 
dog at få finansieringen helt på plads, 
inden vi går i gang.
Vi kan nu se frem til et efterår med mange 
gode spejdermøder.
Vel mødt.
Nels Jørgen

Trop-Senior Spejdere
Efter en super distrikts sommerlejr på 
Moselund-spejdercenter er vi i gang 
igen.

Husk, at vi har møde hver torsdag fra 
kl.19.00-21.00 i spejderhytten på Tre-
kanten. Vi er efter sommeroprykning 2 
trop spejdere og 7 Senior spejdere.

Ser frem til et godt spejderefterår sam-
men med jer alle.

Nels Jørgen 
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Hertha Levefællesskab

Lørdags Café: lørdag d.3.okt.  og 7. nov. kl.14-1630. 
Alle udefra kan deltage.

Lørdagscaféen er i Herthahus´sal, og der vil ofte være musikalske indslag.

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.

   
   Skyd bagsidefotoet til Herskindsigt

og mail det til redaktionen på 
jakob.jakobsen@gefiber.dk

 Galten Bridgeklub     
                  
  Kom og lær at spille bridge

  Igen i år starter vi undervisning i bridge på Porskjær, Porskjærvej 45,
  det bliver hver tirsdag fra kl. 13.30 til ca. kl. 16.30 med 
  start 29. september 2015. 
  Tilmelding nødvendig hos Elsa Madsen tlf. 2046 2194 eller e-mail: 
  galtenbridgeklub@gmail.com senest den15. september

  Der bliver 12 lektioner og der udleveres undervisningsmateriale
  i form af 1 lærebog og cd

  Pris kr. 650 for hele sæsonen incl. materialer og 
  spil på torsdagsholdet  kl. 13.00  efter jul

  Galten Bridgeklubs hjemmeside:  www.bridge.dk/4226
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     Hovedbrud for hele familien
 
  1. Hvem kom forbi heden?
  2. Hvem skal have ny hjemmeside?
  3. Arbejder Landsbyrådet på at lave fælles generalforsamlinger?
  4. Kan man rejse på en Flextur i skanderborg kommune?
  5. Er det gratis at deltage i Anna Maries børnekor?
  6. Hvad er der opsat på hjørnet af Ladingvej/Langelinie?
  7. Hvornår kommer Alfredo til Galten Bibliotek?
  8. Skal man have en gåbus i Herskind?
  9. Hvad mangler HB instruktør til?
10. Hvilken dato er der høstfest i Skivholme?
11. Hvilken dato er der fællessang i Herskind forsamlingshus?
12. Hvilken dato er der høstgudstjeneste i Sjelle kirke?
13. Hvor kan man spille bridge?
14. Hvornår har spejderne julemarked?
15. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 2281 1714

Løsningen på Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugesen senest 25/11 2015.
Indsendt af:
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Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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Solnedgang set fra Engvej 3. september 2015.                    Foto: Anders Christensen
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