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35. årgang nr. 136        Dec. 2012 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 

 
Hjælpere og nysgerrige ved etablering af spang (gangbro) 22.nov. 
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   "Jeg glæder mig i denne tid,  
     nu falder julesneen hvid, 
     så ved jeg, julen kommer" 
  

Sådan står der i de gamle vers i "Peters jul" 
  

Ja, for det er jo slet ikke jul endnu, eller er det? 
  

"Rør blot ikke ved min gamle jul", synger vi i en anden gammel sang. 
  

Nu er jeg selv blevet gammel, og tankerne går tilbage - sådan er det bare! 
Kagedåserne blev klistret til med brunt klisterbånd, for kagerne måtte ikke 
røres før juleaften. Da vores første førstelærer på skolen, lærer Plesner, 
blev opfordret til at få et juletræ ind på skolen til juleafslutningen, nægtede 
han - for det første juletræ, børnene skulle se, var det derhjemme i stuen 
juleaften. Julegaver var pakket ind; men det var noget, man skulle have 
alligevel, f.eks. vanter, som jeg fik i to pakker, fordi jeg var så glad for at 
pakke op! 
  

Jo, der er rigtignok blevet rørt ved den gamle måde at fejre jul på. Jeg hu-
sker, da vi begyndte at holde julefrokost og nogle steder juletræsfester før 
jul. "Så nyder vi det meget mere", blev der sagt. 
  

Men frem til nutiden: Her er lys og varme, her er julerier og glade børn, 
her er Herskind og Skivholme, og her er godt at være, for her sker en 
masse gode ting: Der kommer elektronisk styrede priser på reolkanterne i 
Brugsen og det er bare dejligt! der er kommet et nyt menighedsråd, som 
ønskes alt muligt godt i arbejdet, der er fredagscafé i forsamlingshuset, 
børnene kan få god mad i børnehaven, et seniorbofællesskab er forhåbent-
ligt inden for rækkevidde - ligesom cykelstien til Skivholme. Ja, læs bare i 
vores lille blad, som Hans Gravsholt stadig styrer med fast hånd. 
  

Nogle ting bliver der dog ikke rørt ved: Igen i år har spejdere/ulveunger 
været rundt til alle vi gamle med juledekorationer, som de selv og deres 
voksne havde lavet - det blev til 90 stk! Rigtig stor TAK for det. 
  

God og glædelig julefest og kom godt ind i 2013 ønsker 
Eva Bach 
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   HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 
nyt i området. Næste nummer udkommer ca.16.marts 2012. Oplag 720 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til marts-udg.) onsdag d.6.marts.2012. 
Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD december 2012 
   4 - 11 Landsbyrådet  
 12   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 13 - 15 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 16 - 17 Herskind Brugsforening 
 18 - 20 Herskind Borgerforening 
 21 - 24 Aktivitetskalender 
 25 - 28 Herskind Boldklub 
 29   Herskind Dilettanter 
 30 - 32 Herskind Forsamlingshus 
 33 - 35 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 36  Skivholme Forsamlingshus  
 37 - 39 KFUM-spejderne 
 40 - 41 Hertha Levefællesskab 
 42 - 44 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud sept.2012: Helene Rasmussen, Skivholmevej 72  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.42) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.5.marts 2012.   
Forside: Etablering af gangbro ved Engvej. Se også foto s.5, 11 og 44. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen og Nordlyset Kim Sørensen 8754 6828 
Herskind Musikforening Jesper Laursen 6075 9246 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Lone Øster Brøgger 2020 0939 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   
Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4 2341 7962   lmorch@gefiber.dk    
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  
Sekretær: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800   mail@fam-kring.dk   
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 

Nyt fra Landsbyrådet 
   På det seneste møde i Landsbyrådet blev det besluttet, at der ikke skulle 
 noget med fra Landsbyrådet. Derfor er de følgende sider delvis tomme. 

Mogens Grejsen 
 

PS: Redaktøren beklager dette, da der sikkert er mange,  
der ikke har mulighed for at se det på internettet. 

 
 

Landsbydagen fredag den 12. april 2013: 
   Som man kan se af programmet er temaet for Landsbydag 2013 Lands-
byer i bevægelse.  Bevægelse bliver der masser af mulighed for. Vi har 
allieret os med Frank Thierry (Cirkus Krone), der vil lave en forrygende 
work-shop for hele familien – og så skal der danses mm 
Program: Landsbyer i bevægelse.   
Tid. Kl. Aktivitet 
1515 Kaffesalg starter 
1530 Korsang v. 0.-3. klasse. Børnehave optræder 
16 - 1745 Familieworkshop. Akrobatik 
1745 Årets tale 
1830 Fællesspisning 
1830 Diskotek for 0.-2. klasse 
1930 Underholdning for voksne 
1930 Diskotek for 3.-6. klasse 
21 Diskotek for 7.-9. klasse 

(Ret til ændringer forbeholdes) 
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Landsbyrådet 

 
 

Hvad er du til? 
Huller i vejen, vindmøller og motorveje 

- eller natur, kultur og fest? 
 

Mød op – og giv din mening til kende 
Landsbyrådet skal afvikles eller udvikles  

 

Fællesrådsmøde �Torsdag den 28.februar 2013 kl. 18.00� 
Herskindskolens kantine    

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent. 
3. Beslutning om afvikling eller videreførelse af Landsbyrådet 
4. Yderligere punkter besluttes på mødet jvf beslutning ift punkt 3. 

 

Årsberetning kan ses på www.herskind-skivholme.dk fra1.februar 2013. 
Landsbyrådet er vært til en bid brød – alle er velkomne.  

Tilmelding:lmorch@gefiber.dk senest mandag den 25.febr. 
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Landsbyrådet 
 

Læs mere om Landsbyrådet  
Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

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

Cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen 
 

Se hjemmesiden på internettet
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Landsbyrådet 

Status på udbygningen af rute 26, Søbyvad-Aarhus 
 Siden offentliggørelsen af VVM-redegørelsen og Vejdirektoratets indstil-
ling til transportministeren har der været en del aktivitet i de forskellige 
interessegrupper omkring projektet.  
  Den 15.11. havde gruppen fra Mundelstrup foretræde for Transportudval-
get, hvor de fremlagde deres bemærkninger til delstrækning 3 (stræknin-
gen mellem Sabro og E-45).  
  Den 22.11. havde byrådet i Favrskov (med borgmesteren i spidsen) fore-
træde for Transportudvalget. Her handlede det om at få Transportudvalget 
til at underkende Vejdirektoratets anbefaling. Gruppen havde kun et for-
mål, nemlig at få flyttet linieføringen fra nord til syd og dermed ud af 
Favrskov kommune. Til at understøtte deres sag havde de udarbejdet et 
dokument, der - på yderst kreativ vis - klart viste den sydlige linieføring 
som den mest attraktive, mens den nordlige samtidig blev fremstillet som 
et ualmindeligt dårligt valg.  
  På den baggrund har en borger stillet et spørgsmål til Skanderborg Byråd 
om, hvad byrådet har tænkt sig at gøre i den anledning. Dette foranledige-
de, at et par medlemmer af motorvejsgruppen mødte op som tilhørere til 
sidste byrådsmøde. Her viste det sig, at Skanderborg Kommune ligeledes 
har søgt foretræde for Transportministeren, hvor man vil argumentere for 
Vejdirektoratets indstilling af en nordlig linieføring.  
  Endelig har motorvejsgruppen udarbejdet et brev til Transportministeren 
og Transportudvalget, hvori vi punkt for punkt tilbageviser Favrskov 
Byråds fremlæggelse. Vores brev kan du se på hjemmesiden.  

Motorvejsgruppen 
 

Madprojekt i børnehaveklassen 
   Nordlysets køkken skal i en prøveperiode fra jul til påske levere mad til 
de børn fra børnehaveklassen, som har tilmeldt sig ordningen. 14 forældre 
har sagt ja til at betale 550 kr. om måneden, så deres barn kan få mad hver 
dag. 
   Klassen går op i skolekøkkenet og de, der ikke er tilmeldt ordningen, 
tager deres madpakke med. Vi håber, at der kan skabes en kultur, hvor god 
mad og hyggeligt samvær, kan gå hånd i hånd. Nordlysets køkkenpersona-
le vil gøre maden klar, og også stå for oprydningen bagefter. Vi vil evalue-
re projektet efter vinterferien. 

Kim Sørensen 
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Landsbyrådet 

 
EDB for ældre på HERSKINDSKOLEN 

   Edb-undervisningen for ældre holder en pause, men starter måske efter 
sommerferien, men der er et hold på Skovbyskolen. Oplysninger kan fås 
på tlf. 8696 2113. 
 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen i Herskind er naturligvis fortsat interesseret i bl.a. 
billeder og oplysninger om ”gamle dage”. Smid det ikke ud. Aflever det 
enten til Galten Lokalarkiv (kælderen Galten Bibliotek) eller til undertegnede. 
 Betjeningstiderne i lokalarkivet er mandag kl.14-16 og torsdag kl.16-18. 
Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider komme i lokalarkivets forrum ved 
at låne nøgle af bibliotekspersonalet.            Hans Gravsholt 
  
 

Patch-Work med mere 
    Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr 
Patch-Work. Hvis du har lyst til andet som fx lave kort, brodere, filte eller 
strikke, så kom og vær med. Vi mødes i alle ulige uger i håndarbejds-
lokalet kl.19 til ca.2130. Vi starter onsdag d.16.januar. 

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

Nyt fra Galten Bibliotek 
Det sker på Galten Bibliotek: 
Mandag d.11.februar kl.1030. Få dig en sveder på biblioteket: Zumba på 
biblioteket for børn fra ca.5-10 år v/Alexandra Svarre.  
Onsdag d.20. marts kl.930: Eventyrværkstedet v/Ditte Aarup præsenterer  
”TULLE & SKRALLE PÅ EVENTYR”. Teaterforestilling for de 1-4 årige. 
Billetter til begge på Galten Bibliotek. 
Bogen kommer til dig: 

Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, kan du blive  
”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på tlf.: 8794 2890 og hør nærmere.  

Brita Rodam 
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Landsbyrådet 

Seniorboliger i Herskind.  
Maries Have  

   Ting Ta’r Tid – sådan er virkeligheden. Vi havde håbet på, at vi kunne 
fejre datoen d.12.12.12 med underskrivelsen af en betinget slutseddel på 
købet af ejendommen Præstbrovej 14, men det tager tid med den udstyk-
ningssag, som skal være afsluttet, inden Inge og Rolf kan afstå ejendom-
men. 
  Det betyder dog ikke stilstand i den samlede planlægning. Den sidste 
weekend i oktober holdt vi vores 2.visionsseminar på Herskindskolen med 
34 engagerede deltagere. Målet var dels på grundlag af de resultater, styre-
gruppen og arbejdsgrupperne var nået til at inddrage en bredere kreds i det 
videre arbejde med udviklingen af projektet – særligt de kommende beboe-
re i seniorfællesskabet – og dels at lære hinanden bedre at kende.  
  Hvad skal der til, for at et fællesskab kan være arbejdsdygtigt? Hvorledes 
kan den enkelte bidrage til fællesskabets bedste? Hvordan ser en vilkårlig 
uge ud i Maries Haves Kultur- og Sundhedshus i 2016? Det var nogle af 
de spørgsmål, der blev stillet som optakt til gruppearbejde og diskussion, 
og ved hjælp af tilsvarende gruppeopgaver og plenumsamlinger om flere 
andre af de påtrængende emner for seniorfællesskabet inspireredes der til 
livlige diskussioner med mange nye forslag og synspunkter, som nu i de 
kommende måneder vil indgå i arbejdet i styregruppen og de specifikke 
arbejdsgrupper. 
 Det er som udgangspunkt tanken, at der skal gennemføres et nyt visions-
seminar til foråret. 

Ole Wadsholt 
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Landsbyrådet 
Landsbysamvirket 

   Landsbysamvirket har givet bemærkninger til Kommuneplan 2013 og 
deltaget i møder om den. Desuden er det medarrangør (og støtter) Liv i 
Forsamlingshusene. Generelt har der været fin tilslutning til dem alle, men 
et par steder kneb det lidt, så der blev tale om mindre underskud.  
  Som omtalt i Herskindsigt, sept.2012 medvirker Landsbysamvirket i 
vurdering af ansøgninger til kommunens Landdistriktspulje, og vi har også 
en repræsentant i bedømmelsesudvalget til udvælgelse af, hvem der skal 
have kommunens 3 priser: Skanderborgprisen (Sporen), Årets idrætsleder-
pris og Årets idrætsudøverpris. Der skal indstilles kandidater efter nytår. 
Der kommer mere herom i dagspressen. 
  Det medvirker også ved udvælgelsen af kommunens indstilling til region 
Midtvest om at blive Årets Landsby i regionen. Her havde kommunen ind-
stillet Herskind i 2012, men vi fik ikke titlen og pengene. I 2013 er lands-
byen Alken indstillet fra Skanderborg Kommune. 
  Bestyrelsen overvejer aktiviteter vedr. trafiksikkerheden i landsbyerne. 
Mange steder køres der alt for stærkt gennem dem. Der er flere muligheder, 
og der forhandles med kommunen om, hvad der kan gøres. 
  Kommuneplan 2013 er lige sendt i høring, og her foretages der vurderin-
ger med hensyn til forholdene i landsbyerne. Har nogen bemærkninger til 
den, må man gerne orientere én af bestyrelsens 7 medlemmer.  
  På hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk kan der findes væsentlig flere 
oplysninger og referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er 
vist. Desuden er der billeder fra turene Kend din egn. Det overvejes, om 
der skal arrangeres en 5.tur til kommunens østlige område. 
  På bestyrelsesmøderne drøftes også emner om problemer i landsbyerne. 
Fx har vore problemer med motorvej og kæmpevindmøller været drøftet. 
Enkeltsager skal løses lokalt, men det generelle i dem bæres videre til fx 
kommunen, som der er et godt samarbejde med.  
  Der er generalforsamling torsdag d.21.febr. Læs mere om det i pressen. 
Bestyrelse: 
Lars Andersen (Formand), Rødkildevej 6 Tåning, 8660 Skanderborg 
            Tlf. 8662 9636 / 3062 9636 lars.andersen@kws.com 
Egil Jørgensen (Næstformand), Hårbybygade 9 D, 8660 Skanderborg 
Arne Nørskov (Kasserer), Præstehaven 3, 8660 Skanderborg 
Hans Gravsholt (Sekretær), Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten 
Orla Jegstrup (Webmaster), Allégade 3, Jeksen, 8362 Hørning 
Knud Erik Elmann Jensen, Illerup Gyde 3, Hørning, 8660 Skanderborg 
Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ringvej 2, Alling, 8680 Ry 
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Landsbyrådet 
Sporet ved Herskind og nyt spor ved Præstbro 

  Som det kan ses på hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk er der sket 
meget både på ”det gamle spor” og det nye ved rensningsanlægget. Se 
omtalen af projektet der, hvor der er skitse af det nye spor op gennem 
Skovby. Der er nu en bro over Lyngbygård Å én km NV for rensningsan-
lægget og spang (bro) på de fugtigste steder både nord og syd for broen. 
  Ved Engvej syd for Hertha er arbejdet med at bygge spang ned til åen 
også ved at være færdigt. Med den megen regn i efteråret ses det, at det er 
nødvendig med en gangbro for at komme ned til åen. Arbejdet bliver lavet 
af professionelle, men der har været stor hjælp af frivillige til at bære træ 
ud og skrue plankerne fast – især fra Hertha. Tak for det. 
  Der skal også graves en del pæle ned ved sporene, så man kan se, hvor 
man skal gå. Dette arbejde må der også gerne være frivillige hjælpere til. 
Det bliver sandsynligvis engang i april, og det påregnes, at der er en del fra 
Skovby, der vil hjælpe på den meget lange tur på det nye spor, der går op 
forbi Skovby Kirke, Skovbyskolen og den nyetablerede hundeskov. 
  Indvielsen af Sporene ved Lyngbygård Å forventes at blive torsdag d.2. 
maj, men herom mere i næste udgave af Herskindsigt. Der skal også op-
sættes info-tavler og udarbejdes en pjece, der fortæller om sporene. 
  Svampeturen i Kolskoven ved Kollens Mølle den 15.sept. havde som 
sædvanlig stor tilslutning (ca. 80 deltagere), som fik en god vejledning af 
Peter Lange, Stjær. Det er betryggende, at de indsamlede svampe bliver 
gennemgået, kommenteret og kontrolleret af ham. 

Hans Gravsholt  
 

 
Etablering af gangbro. 7.dec. 

 
Gangbroen set fra Fugletårnet 
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Skanderborg afdeling              

DN-tur januar kvartal 2013 
Den 2.febr. kl.13: Kyndelmissetur. Start på P-plads over for Klostermølle. 
Husk varmt tøj. Der er kaffe/the pause på turen. Turleder: Otto Andersen 

Valg på årsmødet d.13.nov. til bestyrelse resulterede i følgende: 
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Nyt fra Herskindskolen 

 
 

Fritidsklubben Sirius 
  Som titlen siger, er Sirius en fritidsklub. Dette betyder, at klubben skal ses som 
et sted, hvor børnene fra 3. til 6.klasse kan komme efter skoletid og bruge deres 
fritid. Det skal dog med det samme understreges, at 3.klasse har kontrolleret pas-
ning, og derfor skal tjekkes ind og ud i klubben. For 4. til og med 6.klasse er der 
ingen afkrydsning. Børnene bestemmer selv (i samarbejde med forældrene), hvor 
meget de vil være i klubben i løbet af en dag. En faktor, der betyder meget for 
vores klubdag, er bustider. Der kører busser en gang i timen, og efter ”3-bussen” 
er der lokalbussen tilbage. Den kører omkring kvart i fem.  
  Dagligdagen i klubben er præget af nogle faste rutiner. Når børnene kommer fra 
skole, skal man sige hej til en voksen. 3.klasse bliver krydset af, men de andre 
børn har vi ikke denne funktion på, så her er det ekstra vigtigt, at vi hilser på alle. 
På samme måde er det vigtigt, at børnene husker at sige farvel, når de går fra 
klubben!  
  I køkkenet kan man købe lidt mad for frugtmærker, der kan købes i klubben. 
Der er altid boller, riskiks, gulerødder og frugt. En gang om ugen laves der mad 
sammen med børnene. Det kalder vi ugens overraskelse, og det er et stort tilløbs-
stykke. Som regel har vi også en båldag, hvor der også bliver lavet mad. Det er 
en god måde at lokke nogle børn udenfor!  
  Bevægelse er en ting, vi gør en del i. Sommetider ved børnene ikke, at de bevæ-
ger sig, for der kan for eksempel være tale om bordtennis i kantinen, en tur på 
spejdergrunden, rundbold, rollespil, beachvolley, eller sommetider frisbee eller 
stangtennis. Når vejret er godt varmt, går vi ikke af vejen for en gang vandkamp. 
I vinterhalvåret bruger vi hallen, men når vejret er OK, bruger vi de arealer, der 
er lige omkring os. 
  På værkstedet kan man bruge sin fantasi. Her laver vi ofte tingene på opfordring 
af børnene. Her kan man tegne, male og sy. Vi voksne kommer også med nye 
input til, hvad der kan laves. Ting må gerne tage tid at lave. De fleste børn synes 
dog, at det, de laver, helst skal være færdigt samme dag. Så vi øver børnene i, at 
de gerne må fordybe sig i værkstedsarbejdet! 

              

 

HERSKINDSKOLEN 
LADINGVEJ 16, HERSKIND 

8464 GALTEN 
TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 

 www.herskindskolen.dk 
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  Så har vi jo computerne! Den store stygge ulv for mange forældre. Vi vælger at 
se den begrænsede tid foran skærmen på den måde, at børnene får trænet en del 
sociale ting. Det er meget sjældent, at et barn sidder alene og spiller. Det er godt 
nok kun ét barn, der styrer, hvad der sker, men der er som regel mindst én mere 
med til at drøfte tingene, der sker. Computertiden i klubben er begrænset til max 
to gange en halv time om dagen. Og så er der drengedage, pigedage og 
computerfrie dage ind imellem de almindelige spilledage.  
  Børnene kan fortsætte den ”træning”, der er påbegyndt i SFO’en med hensyn til 
at kunne klare flere og flere ting selv. Her tænkes for eksempel på: selv at huske 
bustider, at lave legeaftaler i god tid, selv være med til at bestemme eftermid-
dagens indhold osv. I klubben er det muligt at lave aftaler på tværs af klasserne, 
da vi jo har børn fra 3. til 6. klasse. Det kan give udfordringer for børnene i hver-
dagen, men det giver også mulighed for at gøre ting med en anden aldersgruppe 
end lige netop ens egen.  
  Klublivet betyder også, at træningen i selvstændighed hos børnene kan blive 
skærpet. Det er en læreproces i at vise respekt for andre, vise hensyn og tænke 
selvstændigt, tale ordentligt til hinanden, være med til at arrangere aktiviteter i 
klubben og mange andre hverdagsagtige ting. Bare det at finde ud af, hvad man 
selv har lyst til at lave en eftermiddag, kan være en næsten uoverkommelig ting 
for et barn. Der er ikke noget galt i at kede sig, for netop det at kede sig gør, at 
man kommer til at tænke over tingene, og at der bliver sat gang i forskellige 
aktiviteter.  
  Et barn udtalte, da hun blev spurgt, om hun ville lave lektier, at det ville hun 
ikke gøre i sin fritid (tiden i klubben), men gemme det til sin fritid (hjemme). 
Det var for hende en nødvendighed, men en lidt kedelig ting at lave lektierne, 
men tiden i klubben skulle bruges til andre ting. Det er naturligvis ikke altid 
sådan, det forholder sig for et barn, og vi hjælper også gerne med lektierne. 
Det kræver kun, at barnet selv eller eventuelt forældrene fortæller os om ønsket. 
Det kan sagtens lade sig gøre. Tit er det bare mere spændende at bruge tiden i 
klubben sammen med kammeraterne eller snakke med en voksen.  
  Sidst på dagen sker der ofte det, at vi mere eller mindre samles i computerrum-
met. Så snakkes der og slappes af. Alle på sin egen måde. Nogle børn har det 
godt med at sidde ved computeren, og det kan lade sig gøre, hvis de har mere 
spilletid den dag, andre kigger på og har det fint med det. Andre igen har mere 
krudt tilbage og vælger en helt anden aktivitet. Det kan for eksempel være at 
spille et spil eller gå udenfor og lege. Det er vores håb, at flere forældre vil kom-
me ind i klubben og hente deres barn. Her er det vigtigt, at man som forælder har 
i tankerne, at sidst på dagen falder aktivitetsniveauet, og her er mere stille. Hvis 
man en dag har mulighed for at komme tidligere på eftermiddagen, ser man noget 
andet. Vi har børn, der fræser rundt fra de kommer i skole, til de dejser om sidst 
på eftermiddagen, så det er vigtigt for os, at I som forældre spørger ind til, hvad 
jeres barn har lavet i løbet af eftermiddagen, og ikke kun lige når I kommer og ser 
barnet sidde foran en skærm.  

På gensyn i Sirius. 
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Børnehaven Nordlyset Nyhedsbrev december 2012 
  Netop i den forgangne uge så vi de første hvide snefnug dale fra himlen, 
og vi er godt klar til at byde december og julen velkommen. Der kommer, 
traditionen tro, til at foregå en masse sjov og hygge i december. Børnene 
har haft lys og skål med hjemmefra, så de kan lave deres egen juledekora-
tion. Det behøver ikke nødvendigvis at være et kalenderlys, da vi laver 
dekorationer i løbet af de første uger i december.  Desuden får alle børn en 
pose med navn på til at hænge på stuen eller i glasgangen. De indeholder 
hemmeligheder til at lægge under juletræet.     
Nisser i børnehaven: Alle grupper sender i december nisser med børnene 
hjem på skift. Husk at få dem med næste dag, da de skal på besøg hos et 
nyt barn. Vi vil også gerne have, at de har et lille skriv med, omkring hvad 
de har lavet hjemme hos jer! Og ja, de finder på mange sjove ting ☺ 
Julehygge og gudstjeneste i Skivholme kirke: Vi er igen inviteret til jule-
gudstjeneste i Skivholme kirke fredag d.7.december, hvor vi starter med at 
deltage i julegudstjeneste i kirken, herefter går vi over i Sognegården for at 
danse om juletræ og slutter af med æbleskiver. Alle børn skal være i børne-
haven senest kl.10 og vi er retur senest kl.13. 
Juletræsfest i børnehaven: Vi holder i år juletræsfest i børnehaven tirs-
dag den 18.december, hvor alle børn og voksne går over i kultursalen og 
danser om juletræ - forhåbentlig lægger julemanden vejen forbi.  
  Bagefter går vi tilbage til børnehaven, hvor køkkenet vil være vært for en 
julefrokost for børnene. Er der blandt jer forældre nogen, der har tid og 
lyst til at deltage om formiddagen, er I velkommen til dette. Bare giv en 
tilkendegivelse til personalet. 
Forældrekaffe: Der er forældrekaffe torsdag d.13.dec.fra kl.1430-1630, 
hvor børnehaven byder på kaffe/the og mulighed for at hygge sig over et 
spil eller få en snak med andre forældre. Husk at sætte X i kalenderen. 
Lanternefest: Vi har netop afholdt årets Lanternefest og syntes som de 
foregående år, at det har været hyggeligt og er en god tradition. Børnene 
har glædet sig og syntes måske, at det største er at gå turen i mørke med 
mor og far. Vi vil gerne have tilbagemeldinger fra jer forældre, hvis der 
er noget, I måtte savne i forhold til arrangementet. Vi er rigtig glade for 
den store opbakning og praktiske hjælp, der er fra jer forældre i forhold 
til afholdelse af dagen. 

Med de bedste ønsker om en glædelig december og jul til alle! 
På Nordlysets vegne Laila  
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Lis Weiling, bestyrelsesformand 

Siden sidst 
Der har været flere aktiviteter i Brugsen blandt andet: 
Fodboldarrangementet i oktober, hvor de unge drenge kunne tæve 
Michael og Morten i fodbold på den store fjernsynsskærm i butikken. 
  Der var hurtigt udsolgt til denne aften, og det var helt klart en succes.  
Det er en aktivitet, som godt kan gentages. 
  Vi vil også forsøge at lave et arrangement for de store piger med et tema, 
som passer til dem, men en dato er ikke fastsat. Det kunne jo være, denne 
aldersgruppe har nogle forslag, og dem tager vi gerne imod. 
Vinsmagning 
  Dette arrangement er jo ved at være en tradition, så vi vil nok bestræbe os 
på at afholde det 2 gange om året. Arrangementet lørdag d.27.oktober var 
igen en god aften med dejlig vin og mad; men der kunne godt have været 
flere. Årsagen skal måske findes i, at det var en lørdag, og ikke som det 
plejer en fredag. Der var simpelthen ikke nok fredage, og vi ville jo ikke 
konkurrere med andre arrangementer i byen, så derfor prøvede vi en 
lørdag, men det skal være en fredag igen. 
  Vi fandt en vinkender denne aften og han fik en præmie.  
50 års jubilæet den 27. november 
  Det var jo 50 års dagen for Brugsens nuværende placering, så det var det, 
der blev fejret. Det var en forrygende dag, hvor medlemmerne fik 50 % ra-
bat på et køb – OG DER BLEV KØBT IND! Allerede kl.8 var der handlet 
for 20.000 kr. Omsætningen blev på over 300.000 kr., da dagen sluttede.  
  Ca.145.000 kr. blev givet tilbage til medlemmerne i rabat, så det var en 
god dag. I løbet af eftermiddagen serverede bestyrelsen kaffe/juice og 
småkager, og der var rigtig hyggelig stemning i Brugsen denne dag. Der 
var en livlig snak på kryds og tværs. 
  Vi fik også ryddet op i medlemskortene. Nogle stod som medlemmer 
andre steder eller havde det gamle grå medlemskort endnu. Ligeledes fik 
vi også indsamlet flere mailadresser, så endnu flere medlemmer kan 
komme på Brugsens mail-liste. 
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Herskind Brugsforening 
Kommende arrangementer/Tiltag 
  Som bekendt står julen og nytåret for døren, og vi har de sædvanlige 
arrangementer som: 
- Ophængning af julesokker. De kan allerede afleveres nu, men gerne 

inden 15.december. Julemanden kommer på besøg den 22.december, 
og han har sikkert noget med til børnene. Denne dag er der også jule-
gløgg og æbleskiver, og det er også her, julesokkerne kan afhentes. 
Der vil komme opslag i Brugsen med tidspunkter. 

- Den 31.december fra kl.13 til 14 er der champagne til kunderne, og vi 
ønsker hinanden godt nytår. 

2013 
  Allerede i starten af januar sker der lidt af en revolution i Brugsen.  

VI FÅR ELEKTRONISKE HYLDEFORKANTER . 
  Det glæder personalet sig rigtig meget til, og det bliver selvfølgelig også 
til gavn for vores medlemmer. 
  Den 19.januar skal bestyrelsen have et heldagsmøde, hvor vi skal se lidt 
ind i fremtiden, og vi får besøg af en konsulent fra COOP 
Generalforsamlingen er planlagt til den 21.marts 2013, så sæt allerede nu 
X i kalenderen.  

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 

HUSK 
Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-
adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 
mail-adresse, så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk så kommer 
du på maillisten næste gang, der er gode tilbud i butikken:  
  Spørg ikke om, hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad du kan 
gøre for Brugsen. 
 
Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle 4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen,  Landsbyvænget 19D  8696 1919 
Medlem Børge Pedersen,  Lærkevænget 34  8695 4144  
Medlem: Villiam Riisgaard,  Voldbyvej 75 Sjelle 8695 4059 
Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 
Suppleant:: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 
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-  

Herskind     
        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

Jørgen Seeberg:” Hej Mogens, skal vi ikke snart have det telt op??” 
En af byens kendte ansigter og en flittig kunde i brugsen er ikke blandt os 
mere og ovenstående sætning kommer jeg ikke til at høre mere, og det er 
jeg rigtig ked af! 
 Jørgen Seeberg havde svært ved at finde ud af tilværelsen, men han var et 
godt menneske, som gerne ville hjælpe, til trods for at han havde problemer 
nok at slås med selv. 
  Men én ting satte han en stor ære i: Når der var Sct.Hans på legepladsen, 
var han altid på pletten! For han elskede at sætte telt op, og han nød tydelig-
vis de hyggestunder, vi havde sammen, mens vi stillede teltet op og tog det 
ned igen.  
  Det, jeg satte mest pris på ved Jørgen, var, at han trods sine problemer 
viste vilje til at yde noget for fællesskabet med det, som han formåede. 
Det tager jeg hatten af for, det kunne mange andre, som rummer betyde-
ligt flere ressourcer, tage ved lære af! 
  Jeg kommer til at savne hans glade opkald! Æret være Jørgens minde! 

Mogens Grejsen 
Parkering i Skanderborg Kommune. 
  Der har været flere henvendelser til Herskind Borgerforening omkring 
parkering, og på baggrund heraf bringer vi hermed et uddrag fra ”Supple-
rende bestemmelser for parkering mv. i Skanderborg Kommune”: 
Parkering af biler med største totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, varebiler 
og busser), samt påhængsvogne, sættevogne og blokvogne samt traktorer, 
campingvogne herunder campingvogne tilkoblet motorkøretøjer er for-
budt i tiden fra kl.18 til 6 på hverdage og hele døgnet søn- og hellig-
dage på gade, vej og plads, bortset fra sådanne steder, hvor det ved 
skiltning er tilladt. 
Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt under 750 kg må højest hen-
stilles på gade, vej og pladser i 24 timer. 
Parkering på fortov, cykel- og gangsti er forbudt i henhold til færdsels-
lovens §28 stk.3. Dog må køretøjer under 3500 kg. totalvægt holde delvist 
parkeret på fortov og gangsti i den udstrækning, at der samtidig er passage-
mulighed for fodgængertrafik jf. færdselslovens bestemmelser.  
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Herskind Borgerforening 

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i Herskind Forsamlingshus torsdag den 
14. februar, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi starter kl.18, hvor 
der vil blive serveret smørrebrød. 
Ved vores seneste generalforsamling blev det besluttet at ændre vores 
vedtægter, så vi kunne fusionere med Forsamlingshusforeningen, Nyvalg 
til bestyrelsen kom af samme årsag kun til at gælde for 1 år. Imidlertid 
viste det sig, at vi gjorde regning uden vært, idet forsamlingshusets besty-
relse (trods en generalforsamlingsbeslutning herom!) ikke ville arbejde for 
en sammenlægning. Vi er derfor nødt til at fortsætte som en selvstændig 
forening med egen bestyrelse. Derfor skal der foretages nyvalg på 4 
pladser i bestyrelsen.   
Så mød op, hvis du vil være med til at bevare byens fælles legeplads og 
støtte op om de aktiviteter, som borgerforeningen står for.  
Du behøver ikke at være bange for, at det er meget anstrengende at være i 
bestyrelsen, for de afgående medlemmer, som af personlige årsager ikke 
kan fortsætte, har lovet at bakke op om den nye bestyrelse. Og vi har indtil 
nu fundet 2 oplagte emner, som er villige til at indgå i den nye bestyrelse. 
Så mød frejdigt op og vær med til at bakke op om de folk, som vil gøre en 
frivillig indsats. Det er vigtigt, at vores børn har et sted, hvor de kan møde 
hinanden under frie former og lege og spille bold. 

Kontingent 

Som besluttet på sidste generalforsamling følger foreningens regnskabsår 
nu kalenderåret, og det er derfor snart tid til indbetaling af kontingent ☺ 
   Vi håber, at mange kan se fordelen i at være medlem og dermed støtte 
arbejdet for at bevare og vedligeholde legepladsen samt de øvrige initia-
tiver til gavn for os alle i Herskind by.  
   Kontingentet er på 250 kr. (175 kr. for folkepensionister) og kan 
indbetales på: 
Regnr. 9436 Kontonr. 4361500275 (HUSK at notere afsenderadresse) 
Der kan også betales direkte til kasserer Jane Thomsen, Fuglevænget 26. 
Senest på generalforsamlingen den 14. februar! 
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Herskind Borgerforening 

Kors i skuret! 

  Tilslutningen til efterårets legepladsdag var ikke så overvældende, men 
vi oplevede noget meget positivt: 1 af de unge mennesker, som har brugt 
vores venteskur, dukkede op og hjalp til med at ordne bedene og beskære 
træer og buske m.m.. Det glædede en gammel formand at se!!! 
For det er ellers ikke mange positive oplevelser, vi har haft fra den kant. 
Vi har flere gange henvendt os til SSP for at få løst problemet med, at de 
unge mennesker tilsyneladende ikke har andre steder at være.  
På det seneste har jeg oplevet at se de unge sidde i skuret i 5 graders frost. 
Det kan da ikke være nogen fornøjelse!?!? 
Vi har fået opsat en kommunal skraldespand ved skuret i håb om, at man 
vil bruge den til sit formål: Affald, cigaretskodder, hundeposer m.v. 
Spanden bliver tømt af kommunen, og vi håber inderligt, at den må blive 
brugt flittigt, og at den må få lov at blive hængende i fred for hærværk. 

Herskind Borgerforenings bestyrelse: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21. Tlf. 8695 4345  grejsen@gefiber.dk 
Kasserer: Jane Thomsen, Vibevænget 26.      Tlf. 2175 5770  thjane@sol.dk 
Næstform.: Bastian Egenskov, Vibevænget 30, Tlf.3511 5361 bastian_engenskov@yahoo.dk 
Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37, Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 
Best.medl. Anita Haurum, Fuglevænget 58,     Tlf. 86954171 kjeldoganita@gefiberpost.dk 
Suppleanter:  
1. suppl.: Svend Andreasen, Vibevænget 10. Tlf. 8695 4368  svendoglillian@yahoo.dk  
2. suppl.: Steen Teglbjærg, Fuglevænget 9.    Tlf. 8754 6000  rikkeogsteen@gefiber.dk 
Scrapbog+revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8. Tlf.8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 

Lone Øster Brøgger 
Flagning på legepladsen 
  Indtil videre har jeg flaget på de officielle og traditionelle flagdage. Der 
udover må man gerne tage kontakt til mig, hvis man ønsker flaget hejst i 
anledning af f.eks. en rund fødselsdag. I forbindelse med dødsfald og 
begravelse/bisættelse flager jeg også gerne på halv. Dog vil jeg gerne i 
den forbindelse have henvendelsen fra pårørende - i respekt for dem, som 
gerne vil have flagning frabedt. 
  Skulle man være i tvivl om anledningen til, at der flages, vil der så vidt 
muligt hænge en lille plastlomme på flagstagen med information herom. 

Jakob Houg Jakobsen, Fuglevænget 36. 
mail: jakob.jakobsen@gefiber.dk  tlf. 2231 0191, arb. 4190 8374
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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 tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.16.marts 2013 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.5.marts 2013 

December 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 12     
to 13 1430 Forældrekaffe Børnehaven 15 
fr 14     

lø 15  Herskindsigt udkommer 
Frist for ophængn. af julesokker 

 
Brugsen 

 
17 

sø 16 1030 Kirkekoret synger julesange Sjelle Kirke 34 

ma 17     
ti 18  Juletræsfest Børnehaven 15 
on 19     
to 20 1830 Juleafslutn. Præmiewhist HB´s klublokale 28 
fr 21     

lø 22  Julemanden kommer Brugsen 17 
sø 23     

ma 24  Julegudstjeneste   
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     

lø 29  Juletræsfest Skivholme F-hus 36 
sø 30     

ma 31 13 Champagne til kunderne Brugsen 17 
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Januar 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2     
to 3 19 Start på præmiewhist HB´s klublokale 28 
fr 4     

lø 5 1830 Folkekøkken   
sø 6     

ma 7     
ti 8 19 

1730 
Start på Zumba 
Start på spejdermøde. Ulvene 

Herskindhallen 
Trekanten 

28 
37 

on 9     
to 10     
fr 11     

lø 12     
sø 13     

ma 14     
ti 15     
on 16 19 PatchWork starter Herskindskolen 8 
to 17     
fr 18     

lø 19 1330 Nytårsfest Skivholme Kirke 34 
sø 20     

ma 21     
ti 22     
on 23 19 Stillegudstjeneste Sjelle Kirke 34 
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27 1330 Skovtur i Præsteskoven Kaffe Sognegården 34 
ma 28     
ti 29     
on 30 1730 Generalforsaml.Skivholme F-hus Skivholme F-hus 36 
to 31 14 Kirkehøjskole. M.T.Højsgaard Storring Kirke 35 
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Februar 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1 19 Dilettant-forestil. Generalprøve Herskind F-hus 29 

lø 2 1330 
1830 
13 
14 

Dilettant. Familie-forestilling 
Dilettant-forestilling m.dans 
Kyndelmissetur DN 
Lørdagscafé 

Herskind F-hus 
Herskind F-hus 
Klostermølle 
Hertha 

29 
29 
12 
40 

sø 3 16 Kirkemusikhøjskole. Nørremark Sjelle Kirke 35 

ma 4     
ti 5 1830 

19 
Folkekøkken 
Rock-gudstjeneste 

Herskind F-hus 
Storring Kirke 

 
35 

on 6     
to 7     
fr 8     
lø 9  Fastelavnssoldater kommer rundt Skivholme 36 
sø 10     
ma 11 1030 Zumba for 5-10 årige Galten Bibliotek 8 
ti 12     
on 13     
to 14 18 Herskind Borgerf. Generalfors. Herskind F-hus 19 
fr 15     
lø 16     
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20 19 Stillegudstjeneste Storring Kirke 34 
to 21  Generalfors. Landsbysamvirket  10 
fr 22     

lø 23     
sø 24     

ma 25     
ti 26 1930 Generalfors. Forsamlingshuset Herskind F-hus 31 
on 27     
to 28 18 

19 
Landsbyrådets Årsmøde 
Kirkehøjskole. U.M.Bistrup 

Herskindskolen 
Skovby Kirke 

5 
35 
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Marts 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     

lø 2 14 Lørdagscafé Hertha 40 
sø 3 16 Kirkenusikhøjskole. J.Schelling Stjær Kirke 35 

ma 4     
ti 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
on 6 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen 3 
to 7     
fr 8     
lø 9     
sø 10     
ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     

lø 16  Herskindsigt udkommer  3 
sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20 930 Teaterforestilling for 1-4 årige Galten Bibliotek 8 
to 21  Brugsens generalforsamling  Herskind F-hus 17 
fr 22     
lø 23     
sø 24  Palmesøndag   
ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28  Skærtorsdag   
fr 29  Langfredag   
lø 30     
sø 31  Påskedag   
Fredag d.12.april: Landsbydag                 Herskindhallen   5 
Torsdag d.2.maj: Indvielse af Spor i Lyngbygård Ådal  11 
Lørdag d.4.maj: Lørdagscafé Hertha   40
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Nyt fra HB-sporten 
Bestyrelsen: Adresse Telefon 
Formand:  Kim Jakobsen            Lærkevænget 3, Herskind,  4060 3591 
Næstformand:   Michael Buch        Præstbrovej 6, Herskind 6179 5848 
Kasserer:  Ulla Hansen Hedevej 26, Herskind 2825 1791 
Sekretær:  Helle Hansen  Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Udv.medlem: Maja Hampen Jakobsen, Fuglevænget 36, Herskind 2181 2599 
Udv.medlem: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 
Udv.medlem: Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind  4063 5568 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Søren Nedergaard  Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold: Michael Buch Præstbrovej 6, Herskind 61795848 
Kampfordeler: Steen Hansen          Lærkevænget 16, Herskind 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen   Langelinie 69, Herskind 2066 4150 
Petanque: Per Rohde  Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen, Langelinie 69, Herskind 8695 4150 
Kantinen/Klublokalet        Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 

Formanden orienterer 
  Sikker en voldsom trængsel …. Nogle ord vi i Herskind Boldklub kan nikke 
genkendende til. Som beskrevet sidste gang i Herskindsigt skulle Old Boys hol-
det stille op til en noget usædvanlig kamp lørdag d.15.9. Kl.8 mødte et stærkt 11 
mandshold op iført en noget anden kampdragt end normalt. Denne dag var det 
med plads til skruetrækker, tommestokke m.m. Hele dagen igennem blev alle 
mand dirigeret og sat i gang af holdets gale tømrer Kenn Weiling.  
  Kl.17 var den overdækkede terrasse klar til at blive taget i brug og der var ryd-
det op på pladsen. Efter 9 timers kamp, var det nogle trætte mænd der satte sig til 
rette ved de nybyggede bænkesæt for at indtage en velfortjent grillpølse og ikke 
mindst øl. Nu glæder vi os til foråret og sommeren, hvor de sidste detaljer bliver 
gjort færdige – vi skal have lagt fliserne om, malet træværket, sluttet tagrenden 
til afløbet og have installeret en stationær grill. 
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Herskind Boldklub 
Fredag aften d. 23.11 blev en ny tradition skudt i gang, 

da Herskind Boldklub afholdt et arrangement for klubbens sponsorer. 
  Gennem stædig vedholdenhed var det lykkedes bestyrelsen at overtale Jesper 
“Kasi” Nielsen - manden bag blandt andet håndboldklubben AG København - til 
at lægge vejen forbi hallen i Herskind på vej hjem fra en dag med en tætpakket 
kalender. En gensidig aftale lød på, at aftenen skulle forløbe uden fremmøde fra 
pressen, hvorfor sponsorerne i invitationen også var blevet bedt om at holde 
kortene tæt til kroppen. 
  En yderst veloplagt Jesper Nielsen gav et inspirerende og humoristisk foredrag 
om den utraditionelle tankegang, der ligger bag hans måde at starte og lede virk-
somheder på. Deruden fortalte han levende om hele tilblivelsen og ideerne bag 
AG København og om årsagerne til, at han selv involverede sig så meget. 
  Som afslutning på foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål, som 
Jesper Nielsen tog sig god tid til at besvare, inden han til stor applaus forlod 
hallen for at sætte kursen mod København. 
  Bagefter kunne sponsorerne hygge sig i hallen med tapas fra Karinas Mad i 
Herskind. Det er nu tanken, at arrangementer som dette skal være en tilbage-
vendende begivenhed for at give lidt igen til klubbens mange velvillige 
sponsorer. 

        
 

Nøgler! Fredag d. 30.11 var det store skiftedag mht. nøgler til hallen. Alle låse er 
omkodet, og der er udleveret nye systemnøgler til de trænere, spillere m.m., som 
har behov for det. 
  Skulle der være nogen, som ligger inde med nogle gamle nøgler til hallen, må I 
meget gerne aflevere dem til nøgleansvarlige Jesper Sølvsten, Vibevænget 36, 
Herskind. 
Ny madras og reb! HB´s gymnaster har fået en ny madras, som klubben har 
investeret i, og skolen har i samme omgang fået sat reb op. Så må vi se, hvor 
mange der kan komme helt op, når den søde juletid er ovre – én ting er sikkert, 
man falder blødt og sikkert, selv om man er blevet for tung. 
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Husk at sæt alarmen til og lås alle døre i hallen! Vi har desværre flere gange 
på det sidste oplevet, at hallen har stået ulåst, og alarmen ikke er sat til. Bestyrel-
sen vil gerne, at der bliver strammet op på dette, så vi også fremadrettet kan få 
lov til at bruge skolens hal. 
  Hver træner har ansvaret for, at hallen er aflåst efter hver træning, hvis de er 
sidste hold. Det betyder, at alle døre i hallen er lukket og låst og alarmen er slået 
til. Hvis den enkelte træner ikke er til stede, må denne udpege en anden ansvarlig. 
Det er vigtigt, at alarmen sættes til, når sidste m/k forlader hallen, da det ville 
være ærgerligt, at der forsvandt værdier fra klubhuset og hallen. 

  På bestyrelsen vegne Kim Jakobsen 
   Som noget nyt prøver vi få trænere på de forskellige hold til at beskrive lidt om, 
hvad de laver i de timer, de er i gang – denne gang er det Anette Hansen, som for-
tæller om børnegymnastikken og Brian Dalby om motionsboksning. 
Børnegymnastik 
   Hver onsdag sidst på eftermiddagen mødes 18 glade og dejlige børn i alderen 
4-7 år til gymnastik i Herskindhallen. Den første halve time laver vi sanglege, 
leger med faldskærm, spiller bold, sjipper og leger regellege. Den sidste halve 
time har vi redskabsbane, hvor vi bruger airtracken, madrasser, klatrer i ribber, 
og hvad vi ellers kan finde på. 
  Vi starter altid med at sidde i rundkreds og synge goddag sang. Så får vi lige 
set hinanden i øjnene, og vi ved, at gymnastiktimen er startet. Vi veksler altid 
mellem gamle og nye aktiviteter, så det er trygt og godt at komme, men så der 
også er lidt nyt for afvekslingens skyld. 
  Alle sanser er i spil i løbet af en gymnastiktime. Følesansen er på spil, når man 
skal lave aktiviteter med kropskontakt, fx når vi sidder tæt i rundkreds eller vi 
leger fangeleg, der bliver trænet øje-hånd koordination, når vi spiller bold og 
kinæstesisansen er i spil, når vi leger stopdans og skal stå helt stille i sjove stil-
linger. Men måske allermest vigtig er labyrintsansen, som er i spil, når vi slår 
kolbøtter eller tumler rundt, men faktisk også når vi skal stå helt stille. At alle 
sanserne er velstimulerede er vigtigt for at kunne have et aktivt børneliv, men det 
er faktisk lige så vigtigt for at kunne sidde stille henne i skolen i timerne, så san-
serne bliver trænet i alle de aktiviteter, vi laver. Når børnene er godt forpustede, 
rundtossede, trætte og sultne samles vi og synger farvelsang og siger tak for i 
dag og på gensyn næste onsdag. Og mens børnene puster ud, hjælper forældrene 
med at rydde op, så der er klar til dem, der kommer efter os.       Anette Hansen 
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Herskind Boldklub   
 

MOTIONS BOKSNING. Lidt boksning, meget motion. 
  Det er ikke så farligt, som det lyder. Vi bruger bare grundtræningen fra 
boksning til at komme i form og til at komme af med nogle af de over-
flødige kilo, som ofte hober sig op her i den kolde vintertid. 
  Vi er så småt kommet i gang med at træne lidt og svede meget. 
  Vi løber, sjipper, bokser på sandsækken, laver maveøvelser osv. Det er 
hårdt, men sjovt. Motionsboksning er for alle m/k fra ung til gammel. 
Vi træner hver onsdag kl.18 – 19, og der er plads til flere på holdet. 

God Jul og godt Nytår. Brian Dalby  
 

Gymnastikafdelingen sæson 2012/2013 
Børn: 
Forældre/Barn onsdag 16-17  v/Maja 
Børn 4-7 år  onsdag 17-18  v/Anette 
Spring 1. og 2. klasse lørdag  10-1115 v/Mickey og Anni 
Voksne: 
Zumba M/K   tirsdag 19-20  v/Rikke 
Aerobic M/K  onsdag 19-20  v/Inge 
Zumba  M/K  søndag 12-13  v/Maria 
....og så er det jul igen – og afslutningernes tid! 
 

  Alle hold slutter af i uge 51. Og så skal vi i gang igen i 2013 i uge 2, 
tirsdag den 8. januar med Zumba holdet. 
  Der er stadig plads på alle hold, så nye medlemmer er meget velkomne. 
Husk der er gratis prøvetime. 
  Jeg ønsker jer alle en rigtig god og hyggelig Jul og et godt og motionsrigt 
Nytår.     Inge 
   
  

Præmiewhist 
Foregår stadig torsdage fra kl.19 i HB klublokale. 
Der er juleafslutning torsdag den 20.12. kl. 1830. 
Vi mødes igen efter nytår d.3.1., og vi vil meget gerne have flere spillere. 

Inge Houg Jakobsen, Mobil  2066 4150  
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Herskind Dilettantforening 

Forskellighed er en styrke…. Forskellighed er en styrke…. Forskellighed er en styrke…. Forskellighed er en styrke….     

Fællesskab er en styrke….Fællesskab er en styrke….Fællesskab er en styrke….Fællesskab er en styrke….    

------------    så tag forskellige venner, naboer, idrætsså tag forskellige venner, naboer, idrætsså tag forskellige venner, naboer, idrætsså tag forskellige venner, naboer, idræts----

venner, kollegaer venner, kollegaer venner, kollegaer venner, kollegaer eller familie med til en eller familie med til en eller familie med til en eller familie med til en 

herlig oplevelse i Herskind herlig oplevelse i Herskind herlig oplevelse i Herskind herlig oplevelse i Herskind FFFForsamlingshus, orsamlingshus, orsamlingshus, orsamlingshus, 

når når når når Herskind Herskind Herskind Herskind DDDDilettanterneilettanterneilettanterneilettanterne    slår dørene op for slår dørene op for slår dørene op for slår dørene op for 

komedien: komedien: komedien: komedien: Et knips med et svipsEt knips med et svipsEt knips med et svipsEt knips med et svips....    
D. 1D. 1D. 1D. 1....    og 2og 2og 2og 2....    februar 2013.februar 2013.februar 2013.februar 2013.    

Vi glæder os til at se jer alle sammen Vi glæder os til at se jer alle sammen Vi glæder os til at se jer alle sammen Vi glæder os til at se jer alle sammen ☺☺☺☺    
    

Fra alle os til alle jer…. Glædelig jul Fra alle os til alle jer…. Glædelig jul Fra alle os til alle jer…. Glædelig jul Fra alle os til alle jer…. Glædelig jul og og og og 

godt nytår.godt nytår.godt nytår.godt nytår.                                                Herskind Dilettanterne.Herskind Dilettanterne.Herskind Dilettanterne.Herskind Dilettanterne.    

    
Bestyrelsen består af Mette Rask Bøgh, Susanne Lauridtsen, 
Anita Haurum og Trine Frengler.  
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Herskind Forsamlingshus 

 
Udlejning v/Merete Taastrup tlf. 2073 4909 
Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 

Siden sidst:     
  Quindeaften i september var hyggelig som altid. Dog var der knap så 
mange som tidligere år. Udstillerne står på spring for at være med, men 
Mette fra Gi gaven i Galten er efterhånden fast inventar. Alle bliver op-
dateret i tidens trend inden for moden i tøj, sko og tasker. Glæd jer til 
næste quindeaften. 
Højttaler forstærker og Mikrofon: 
  Herskind Forsamlingshus har nu opfyldt et stort ønske fra husets brugere 
om bedre lydforhold i form af mikrofoner, forstærker og højttalere, idet 
Galten Sparekasses fond, der administreres af Sparekassen Hobro, Galten 
igen har set med milde øjne på forsamlingshuset og har bevilget de nød-
vendige penge – ca. 10.000 kr. - til indkøb af udstyret. 
  Herskind Forsamlingshus har endvidere den glæde, at leverandøren af 
det tekniske udstyr, 2tal Galten Radio-TV Aps, har foretaget opsætning 
og montage af udstyret uden beregning. Vi er meget glade for denne 
håndsrækning, der gør, at vi fremover kan tilbyde forsamlingshusets 
brugere endnu bedre forhold. 
HUSK at forsamlingshuset har lærred og projektø r. Sidstnævnte kan 
lejes for 250 kr. kun til brug i forsamlingshuset. 
Frivillige hjælpere: 
  Kaj, Knud og Svend har nu sat olietanken bag lås og slå, idet der er lavet 
et skur med trådhegn og tag, som er fastgjort til murværket, hvilket bevir-
ker, at forsikringen nu dækker, hvis der stjæles olie. 
  Ove Vestergård har lavet en kasse med lås til det tekniske udstyr til højt-
talere, forstærker og mikrofoner. Nøgle til hængelås sidder sammen med 
nøglerne, som ligger i Brugsen. 
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   KJ-VVS har gennemgået alle termostaterne samt skiftet nogle af disse. 
Vindueskanterne i stole- og trapperum v/scenen er af Tonny og Kaj pud-
set op efter isætning af nye vinduer. Orla har efterfølgende malet disse. 
Tak til alle jer for Jeres indsats – som er lavet uden beregning. 
Generalforsamling 2013 
  Der er generalforsamling i forsamlingshuset tirsdag d.26.febr.kl.1930 
Dagsorden i.h.t. vedtægterne. Forsamlingshusets læsere ønskes alle en 
rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 
Tak til alle jer, som har støttet forsamlingshuset, enten ved at leje det eller 
møde op til de arrangementer, der har været i løbet af året. 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen i Herskind forsamlingshus: 
Formand: Anna Margrethe Kristensen, Vibevænget 8 Herskind Tlf: 86954180 

mail: annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk                   
Næstformand: Rie Stoustrup, Langelinie 56, Herskind    Tlf: 23441799 
Kasserer: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind    Tlf: 86954183 
Sekretær og udlejningsansvarlig: Merete Taastrup, Ladingvej 2 Herskind 
Hjemmeside ansvarlig: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 24850753 
Best.medlem: Bente Rasmussen, Lærkevænget 24, Herskind Tlf: 86954121 
Best.medlem: Rikke Eltved. Langelinie 66, Herskind   Tlf: 51891693 
1.suppleant: Sussi Bager, Fuglevænget 24 Herskind   Tlf: 86954620 
2.suppleant: Tonni Hansen, Lærkevænget 12 Herskind    Tlf: 86954086 
Revisorer: Peder Christensen, Vibevænget 67 Herskind   Tlf: 86954057 
              og Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Herskind   Tlf: 86954155 
Revisorsuppleant: Anne Kaae, Ladingvej 4, Herskind  
 

 
Quindeaften  28.sept. 

 
Fredagscafé 7.dec. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsrådSkivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd    

 

Menighedsrådsvalg. 
  Så har der været menighedsrådsvalg, og det nye me-
nighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent, kirkens nytår. 
Vi har et fælles menighedsråd, men stadig tre sogne, 
og der har været aftalevalg i alle tre sogne. Det bety-
der, at der kun har været indleveret en liste hvert 
sted, og så bliver det den liste, som gælder:    

3 medlemmer fra Skjørring, 3 fra Sjelle og 4 fra Skivholme+ præsten, som 
er "født" medlem. Desuden er der en medarbejderrepræsentant. 
  Det er ulønnet arbejde - der ydes et beskedent honorar til de tunge poster, 
så det er interessen, der driver værket. 
  Menighedsrådet administrerer vores del af kirkeskatten, og store poster er 
naturligvis lønninger - undtagen præstens, som ikke sorterer under 
menighedsrådet - og vedligeholdelse af de prægtige kulturskatte, som 
vores tre middelalderkirker jo er. 
  I det nye kirkeblad er alle navne nævnt med hver enkelts opgaver. Der er 
også datoer for de kommende menighedsrådsmøder, som er offentlige. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

  Vi nærmer os julen, og dagplejebørn og børnehavebørn har allerede 
været i kirke og har sunget med på "Et barn er født i Bethlehem" med 
halleluja. I Sognegården var der bagefter juletræ, der blev pyntet med 
medbragt pynt, og der var glade sange, saft og æbleskiver - ganske som 
det plejer at være. Herligt at se de mange glade børn og stor respekt for 
de voksne, som har styr på det hele. Det er bare så flot! 

  Kirkekoret er kommet godt i gang og har øvet på nogle julesange - dem 
tør vi godt vise frem 3.søndag i advent d.16.dec. kl.1030 i Sjelle Kirke. 

  Alle julens gudstjenestetider står selvfølgelig på midtersiderne i det nye 
kirkeblad - kirkerne er pyntede af dygtige gravere, så der er lys og glæde 
her i den mørke tid. 

   "Julen varer lige til påske", synger vi; men det er nu ikke sandt; men i 
hvert fald varer den til helligtrekongersdag den 6. januar og måske også 
lidt til vores traditionsrige nytårsfest, som foregår lørdag den 19. januar 
kl. 13.30. Først nytårskoncert i Skivholme Kirke igen med Anne-Marie 
Elbech og Rolf Sandmark og derefter råhygge i Sognegården.  

  Så har vi nok fået startet på året 2013 med manér, og nu kommer der en 
kort omtale af de mange arrangementer, der bydes på i den kommende 
vintertid - der er nærmere omtale i kirkebladet og opdatering og billeder på 
hjemmesiden www.skivholmekirke.dk (der er links til de andre kirker). 

  Først noget nyt hos os i samarbejde med de andre nære kirker; 
Stillegudstjeneste i Sjelle Kirke onsdag d.23. januar kl.19. Helt stille 
bliver det ikke, men i hvert fald stilfærdigt: Lidt sang, bøn og velsignelse, 
måske lidt stille musik og lidt tid til eftertanke i en ofte kaotisk hverdag. 
Næste stillegudstjeneste er i Storring Kirke onsdag d.20.februar kl.19. 
Onsdag d.16.jan.kl.19 "Kirkehøjskole" i Galten Kirke og Sognegård: 
Efter en kort gudstjeneste foredrag ved kunsthistoriker Rita Lienhøft om 
kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes. 
Søndag den 27. januar nærmer vi os "kyndelmisse", "kjærmesse" eller 
"kjørmesknude", den gamle festmesse for indvielsen af de lys, der fremover 
skulle bruges ved årets gudstjenester. 2.februar skulle landmanden helst 
have halvdelen af foderet tilbage, og heldigvis havde lyset igen fået mere 
magt. Det kan vi også glæde os over, så vi satser på en skovtur i vores 
dejlige præsteskov på Skyttehusvej ovennævnte søndag kl.1330.  
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
Derefter pandekager - også gammel skik - i Sognegården og til slut stem-
ningsfuld kyndelmissegudstjeneste i Skjørring Kirke kl.16. Velkommen til 
en god eftermiddag eller til dele af den - vejret har jo også noget at sige! 
Torsdag den 31. januar kl.14 "Kirkehøjskole" i Storring Kirke og 
konfirmandstue. Foredrag ved Bibelselskabets generaldirektør Morten 
Thomsen Højsgaard: "Google-buddhisme og danskernes nye tro". 
Søndag d.3.februar kl.16 "KirkeMUSIKhøjskole" i Sjelle Kirke. 
Galtenorganist Lars Rosenlund Nørremark vil præsentere os for sit nye 
indspilningsprojekt: "Musik til rette tid - il tempo giusto". Orgelmusikken 
skulle komme til at lyde som en fusion mellem jazzmusik og klassisk 
orgelmusik!!! Det må bestemt komme an på en "høreprøve". Det store 
orgel i Sjelle skal nok yde sit! 
Tirsdag d.5.februar kl.19 i Storring Kirke rockgudstjeneste - nok mest 
for konfirmander, men naturligvis også for andre - arrangeret i samarbejde 
med ungdomspræst Peter Tast. Bandet hedder "HolyMacaroni" og spiller 
musik af bl.a. Coldplay og The Fray. 
Torsdag d.28.februar kl.19 "Kirkehøjskole" i Skovby. Efter kort 
gudstjeneste i kirken og kaffe er der foredrag ved lektor ved Pastoral-
seminariet i Aarhus, Ulla Morre Bidstrup: "Fordi der skal prædikes på 
lørdag!" Det vil nok sige i alle sammenhænge. 
Søndag d.3.marts kl.16 i Stjær Kirke "KirkeMUSIKhøjskole": 
"Harpen - mellem englemusik og folkemusik" med harpenisten Joost 
Schelling fra Aarhus Symfoniorkester.             Eva Bach 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Gennemførte arrangementer 
Andespil d.4.november. Det var en god aften med fuldt hus. 
Travetur d.2.dec. Den tilbagevendende skønne tur rundt i landskabet var 
selvfølgelig med varm kaffe/the ved hjemkomst til forsamlingshuset. 
Kommende arrangementer 
Juletræs fest den 29. december. 
   Julemanden skulle gerne komme forbi og se, om der har været artige 
børn, som fik nogle gode julegaver. Der vil være underholdning og lidt 
mad. Kom og vær med til børnenes arrangement. 
Fastelavns soldater kommer forbi lørdag den 9.februar?  
   Gør klar ved dørene. Der kommer fastelavns soldater forbi. Du har 
mulighed for at støtte børnenes efterfølgende fest. Du er selvfølgelig også 
inviteret til festen dagen efter i forsamlingshuset. 
Der er generalforsamling onsdag d.30.januar kl. 1730 til 2130. 
   Der bliver gennemgået regnskab og der serveres let aftensmad. 
Derudover er der bestyrelsesposter på valg. Arrangementet er kun for 
medlemmer. 
  Bestyrelsen vil gerne takke alle jer, som har hjulpet i igennem årets løb. 
Ydermere vil vi også takke vores sponsorer: 
Sparekassen Kronjylland, Galten Sparekasse Fond og Friluftsrådet 
 

Vi glæder os til at se jer alle igen næste år. 
 

HUSK du kan booke forsamlingshuset på www.skivholme.net 
 
Bestyrelsen: 
Formand, Asbjørn Winther, Skivholmevej 80  tlf. 4080 5793 
Kasserer, Anette Højberg Nielsen, Ladingvej 29 tlf. 3049 9904 
Søren Stein  Høstvej 6               8694 4947 / 4020 5158 
Nina Andersen  Terpvej 2  tlf. 8695 4366 
Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B    6063 4684 / 8695 4491 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069 
Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 

Allan Bank Hasager 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Julemarked 

  KFUM spejderne havde en rigtig dejlig dag, med mange købelystne foræl-
dre, bedsteforældre samt byens borgere. Tombolaen var som altid et træk-
plaster, MEN det er efterhånden svært at få gevinster nok. 
  Grupperåd og ledere vil derfor opfordre alle byernes borgere om at tænke 
på spejderne med en lille ting til tombolaen. 
  Køkkenet havde som altid travlt med at varme æbleskiver og gløgg. 
Overskuddet på ca.3.000 kr. går ubeskåret til spejderarbejdet. 

Juledekorationer 
  Pensionisterne i den nordlige del af kommunen fik ligeledes besøg af 
spejderne med en lille ”julegave” i form af en hjemmelavet juledekoration. 
Der blev udleveret omkring 90 dekorationer. 

Juletræer 
  Køb dit juletræ lokalt – Præstbrovej 8. Overskuddet på Salg af jule-
træerne går ubeskåret til spejderne i Herskind-gruppen.      

Hilsen til Jer alle fra ledere og grupperåd 
 

Nyt fra bæverdammen 
   Bæverne står stand by lige i tiden. Vi har én bæver, som følges med 
ulvene. Det er trods alt sjovere, når man er flere, men vi håber da, at der 
kommer nogle, der vil være sammen med os på et tidspunkt. Vi kan 
kontaktes på tlf. 4115 2334.  

Bæverhilsner Bente og Karen  
Nyt fra ulvene 

  Her i efteråret har vi arbejdet med mad over bål og knivbevis. Vi har også 
snuset til morsekoder. Ulvene har brugt de seneste møder på forberedelser 
til spejdernes julemarked. Vi har bagt pebernødder og lavet lys til 
julemarkedet, og vi har lavet juledekorationer til områdets pensionister.  
  Ulvene og deres forældre ydede en rigtig flot arbejdsindsats, da vi lavede 
dekorationer - tak for det. Også en stor tak for den flotte modtagelse ulve-
ungerne fik, da de delte dekorationer ud - det var en dejlig oplevelse for 
børnene. 
 Ulvenes sidste møde for i år er tirsdag d.11.december fra kl.1730

 til 19. 
Vi ses efter juleferien tirsdag den 8.januar 2013. 

Mange juleulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
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Juniorspejderne 
  Så er 2012 næsten forbi – Det har været et skønt år, med masser af sjove 
oplevelser: Et besøg på Ole Rømer observatoriet, vi har kreeret behagelige 
hængekøjer, vi har bygget bro & spisebord, været på løb på spejdergrun-
den, deltaget i spejdernes lejr 2012, fremtryllet æg i saltdej, lavet græskar-
suppe og alt muligt andet over bål, taget entertainermærket og fremstillet 
ting til salg på julemarkedet og meget mere. 
 Inden året er helt slut, kan vi (måske) lige nå en sneboldkamp med efter-
følgende julehygge. Sidste møde i år er d.11.december 2012. 
 På gensyn d.8.januar 2013 kl.19. I & Jeres familie ønskes en glædelig jul 
samt et godt nytår. 

Tjikker Likker. Juniorspejderlederne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra Gruppen 
  Som I kan læse andet sted her på siderne, gik vores julemarked rigtig 
godt. En dejlig dag hvor både store og små spejdere hyggede sig. Så nu 
kan vi snart se tilbage på et godt år 2012, med mange fine spejderople-
velser, specielt sommerlejren i Holstebro var en af de helt store. 
  Vi kan allerede nu løfte sløret for, at næste års sommerlejr bliver i uge 
32, hvor vi skal til Sindstou-hytten ved Silkeborg. 
  Arbejdsdag bliver i det nye år flyttet til februar, endelig dato følger. 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt spejdernytår. 

Spejderjulehilsener Nels Jørgen. 
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Tropspejdere 
 

  Efteråret er gået derud af, og vi har haft mange gode oplevelser sammen. 
Vi har sejlet med Århus Maritime spejdere med båden Sagitta. Det har 
været fine tirsdage, vi har haft derinde.  

  I har været flittige til at fremstille gode ting til julemarked, lavet mad til 
kræsne ganer over trankia og været i gang med forskellige aktiviteter på 
spejdergrunden. 

  Nu holder vi en velfortjent juleferie og ses til første spejdermøde tirsdag 
den 8. januar. 

God jul til alle i troppen. 
Nels Jørgen 
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Arrangementkalender. Alle udefra kan deltage 

     Lørdags Café. Der er lørdagscafé den 2.febr., 2.marts og 4.maj.  
Det er fra kl.14 til 1630. Alle er velkomne. 
   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 

 

Lørdag d.16.marts kl.19: Klassisk koncert i Hertha Levefællesskab. 
Koncerten er et støttearrangement for det kommende nye bofællesskab. 

Musikere er Michael Blume (klaver) 
Rolf Sandmark (trombone) 

Keike Ørrild (violin) 
Arr. Café Ida  

Torben Wahlstrøm 
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Hertha Levefællesskab 
Nyt år, nye tider! 

- Privatiseringen af Hertha Bofællesskaber og Værksteder 
ligger lige om hjørnet. 

   I Hertha arbejdes der i øjeblikket på højtryk med at få de sidste opgaver 
på plads, i forbindelse med at Hertha Bofællesskaber og Værksteder fra og 
med nytår bliver en selvejende institution. Hidtil har Herthas institutionelle 
del ligget under Skanderborg Kommune – et samarbejde, der har været 
tilfredsstillende for begge parter. Forskellige lovændringer har imidlertid 
gjort, at den nuværende samarbejdsaftale skal ændres, og der har været 
enighed om, at tiden nu er til, at Hertha må prøve at stå på egne ben. 

   Én af de store opgaver i forbindelse med løsrivelsen har været at finde 
frem til nye vedtægter for den nye selvejende institution, og hvordan 
bestyrelsen fremover skal være sammensat. Det er fortsat et ønske at have 
en bestyrelse med samme brede sammensætning som i dag; dvs. at Hertha 
også i fremtiden ønsker Herskind repræsenteret i bestyrelsen. 

   I løbet af processen har der været afholdt to stormøder for pårørende, 
medarbejdere og levefæller, som har mundet ud i et sæt nye vedtægter, der 
er sendt til godkendelse i Skanderborg Kommune. Både medarbejdere og 
frivillige knokler løs med forberedelserne, men vi holder humøret højt og 
satser på, at det hele når at falde på plads inden nytår. 

   Her fra Hertha ønsker vi alle en glædelig jul og byder velkommen til et 
nyt år og nye tider som en selvejende institution med nye og spændende 
udfordringer. 

Ole Uggerby 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvor mange sider er der i dette nr. af Herskindsigt? 
  2. Maries Have – hvad er det? 
  3. Hvilken dato er der generalf. i Herskind Borgerforen.? 
  4. Hvor kan man købe juletræer (lokalt)? 
  5. Er der Årsmøde i Landsbyrådet d.5.marts? 
  6. Hvem blandt annoncørerne sælger mælk? 
  7. Hvor mange kirker er Thomas Frøkjær præst for? 
  8. Hvilken ugedag holder ulvene møde? 
  9. Hvem er formand for Skivholme Forsamlingshus? 
10. Hvad sker der i Herskind Forsamlingshus d.1.-2.febr.? 
11. Hvem har givet tilskud til mikrofon m.m. til Herskind F-hus? 
12. Hvor er forsidebilledet taget?             Og anledningen? 
13. Hvor mange mdr. dækker aktivitetskalenderen? 
14. Hvem har været i kirke og spist æbleskiver d.7.dec.? 
15. Hvad sker der på skolen d.12.april 2013? 
16. Hvilken kl. tilbydes mad fra Nordlyset pr. 1.jan.2013? 
17. Har vi fået et nyt spor her i området? 
18. Har vi lokale med i bestyrelsen i Landsbysamvirket? 
19. Hvem besøger Brugsen d.22.dec.? 
20. Har Herskind Boldklub skudt en ny tradition i gang? 
21. Har Hertha indlæg med i dette nummer? 
22. Hvilken årgang er dette nummer af Herskindsigt? 
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 4.marts 2013.  
Indsendt af: 
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Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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  Herskindsigt      35. årgang nr.136      Dec. 2012 

 
Skivholme-turdeltagere på Troldhøj 

Travetur d.2.dec. Se s.36 
 

 

 
Seniorboligseminar d.28.okt. 

Arbejdsudvalget. Se s.9 
 

 
Spejdernes julemarked 25.nov. 

 

Etablering af gangbro(spang) 28.nov.

.   
Quindeaften Herskind F-hus 28.sept. Fredagscafé Herskind F-hus 7.dec. 

                                           


