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36. årgang nr. 140        Dec. 2013 

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

og hvor de seneste numre kan findes. 
 

 
Panelet ved valgmødet d.5.nov. 

http://www.herskind-skivholme.dk/
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     "Glæden, hun er født i dag" - sådan begynder en julesalme, for barnet 

er født i Betlehem, og vi ønsker hinanden en glædelig jul. Alle, der har 

stået med et lille barn på armen, kender den dybe glæde, der samtidig 

følges af ønsket om at kunne beskytte det lille væsen mod alle genvordig-

heder - vel vidende, at det kan vi nok ikke: men vi kan dog prøve. 

Jeg glæder mig til det bli'r jul - jeg tror, at der er nogle, der efterhånden 

glæder sig til, at den er overstået, for nu har vi set på nisser og julepynt i 

flere måneder, og det bliver ved og ved med juleafslutninger og 

julefrokoster; men det må vel siges at være luksusproblemer - mon ikke. 

  Selv her i vores lille lykkeland kan det nok nogle steder være svært at 

tænke på at få en glædelig jul. Radio og fjernsyn fortæller om det værste 

uvejr i over 100 år. Billederne ligner noget, vi har set fra fjerne lande: Folk 

vader rundt i gaderne - i kældre og stueetager er alt ødelagt, både er slået 

til pindebrænde, og sommerhuse er skredet i havet. Mon forsikringen dæk-

ker? og hvad gør vi i mellemtiden? Her hos os gik det heldigvis ikke så 

galt; men jeg tænker på de medborgere, der må have lidt svært ved at 

trøste sig med, at det kun var materielle skader. 

  Jeg ville have skrevet om, at humor er en vidunderlig gave, og selvfølge-

lig er den det. Morsomme og uhøjtidelige digte er nok ikke lige, hvad man 

venter, når forfatteren er præsten Jørgen Michaelsen med 5 salmer i salme-

bogen, men se blot her: 
Jeg glæder mig til det bli'r jul, for så skal jeg i kirke. 
Det kommer jeg på den maner en gang om året cirke -: 
Når ovnens duft af gås mig når, så går den ikke længer: 
Jeg ta'r min gamle salmebog og er en kirkegænger. 
  

Den gamle kirke hilser mig som en af husets venner, 
der ved, at det igen er jul, og degnen træet tænder. 
"Barn Jesus i en krybbe lå", og stadigvæk han ligger, 
mens stjernen, hyrderne og vi i stalden til ham kigger. 
  

Så går jeg hjem til gås og grød betrygget ved at vide, 
at døbefont og alter står som sidst ved juletide. 
Og når jeg årets kirkekryds har sat på dåbsattesten, 
så går med fro og kristen sjæl jeg ind til julefesten.  

Glædelig jul og godt nytår! 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.15.marts 2014. Oplag 720 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til marts-udg.) onsdag d.5.marts2014. 

Bladet kan også afhentes på pakkebordet ved døren i Herskind Brugs. 
INDHOLD dec.2013 
   4 – 12 Landsbyrådet  
 13   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 14 - 16 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 17 - 18 Herskind Brugsforening 
 19 - 20 Herskind Borgerforening 
 21 - 24 Aktivitetskalender 
 25 - 29 Herskind Boldklub 
 30  Herskind Musikforening 
 31 - 32 Herskind Forsamlingshus 
 32  Herskind Dilettanter 
 33   Skivholme Forsamlingshus  
 34 - 35 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 36 - 38 KFUM-spejderne 
 39 - 41 Hertha Levefællesskab 
 42 - 44  Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud sept.2013: Amanda Lund Rasmussen, Skivholmevej 73 

Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.42) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.5.marts 2014.   

Forside: Deltagerne i panelet ved valgmødet på Herskindskolen d.5.nov.  

REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Gunnar Hansen 2447 4979  

Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 

Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Børnehaven Nordlyset Lars Dalby Gundersen 6179 9914 

Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 

Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 

Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 3052 1766 

Herskind Musikforening Jesper Laursen 6075 9246 

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

mailto:Hagra@gefiberpost.dk
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Gunnar Hansen, Ladingvej 31  2447 4979 gunnarhansen@tdcadsl.dk 
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  

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

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

Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Inge Lorenzen og Merete Milner 

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

Nyt fra Landsbyrådet 
Indbydelse til Landsbyrådets årsmøde onsdag d.26.febr. 

kl.19, spisning kl.18 på Herskindskolen. 
      Dagsorden: 
         1. Valg af dirigent 
         2. Valg af referent 
         3. Spørgsmål kan stilles til Landsbyrådets årsrapport 2013 
         4. Præsentation af ny hjemmeside 
         5. Fremtidige arbejdsopgaver for landsbyrådet 
         6. Valg til bestyrelsen. På valg er Bo Sjøgaard & Hans Gravsholt 
             samt valg af to suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 
         7. Eventuelt 
  Vi har haft en del møder i løbet af året – som sædvane ca.1/måned ud 
over de respektive arrangementer, som har fundet sted. I forbindelse med 
årsskiftet er vi også begyndt at forberede os til Landsbyrådets eksamen, 
som finder sted d.26.febr.2014. Vi er i gang med at udforme årsrapporten, 
og et udvalg er i gang med at færdiggøre vores “nye” hjemmeside. 
  Når vi skal op til eksamen d.26.febr., håber vi på et stort fremmøde. Det 

plejer at være en hyggelig aften med redegørelse for det forløbne år og en 

debat om fremtidige arbejdsopgaver. 

  Det er jo den aften, vi får stillet udfordringerne til 2014 samt mandat til 

det videre arbejde i Landsbyrådet og de respektive udvalg, der er nedsat. 

Derfor er vores interesse, at DU møder frem og giver dit “besyv” med. 

  2014 bliver et spændende år med forhåbentlig mange afklaringer og beslut-

ninger vedr. MariesHave, motorvej rute 26 og endelig placering ved Lading, 

en cykelsti, der forhåbentlig tegner sig mere klart, og en mere sikker skole-

vej og hertil kommer så de udfordringer, vi får “pålagt” på eksamensdagen. 

Så vel mødt til årsmødet. På Landsbyrådets vegne vil jeg gerne ønske en 

rigtig glædelig jul og et godt nyt år.       Gunnar Hansen 

mailto:gunnarhansen@tdcadsl.dk
mailto:bo@sjoegaard.com
mailto:lmorch@gefiber.dk
mailto:anders@andersch.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:mail@fam-kring.dk
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Status på udbygning af rute 26 Århus – Viborg, dec.2013: 
  Vejdirektoratet har den 29. november offentliggjort, at de forventer at 

kunne sende høringsnotat og en supplerende indstilling om linjeføring på 

strækningen Sabro-Mundelstrup til transportministeren omkring årsskiftet. 

Det er vores forventning at Transportministeren og Folketingets Transport-

udvalg hurtigt vil træffe en afgørelse, når den endelige indstilling fra Vej-

direktoratet foreligger.  

  Såfremt Vejdirektoratets tidsplan holder, håber vi, at Transportministeren 

træffer afgørelse om den endelige linieføring i begyndelsen af det nye år. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
 

Vis mig din hobby……..                                                                     

 
  Den lille gruppe under Landsbyrådet, der planlægger Landsbydagen, har 

haft sit første møde. Datoen er fastlagt til den 4.april 2014 og arbejdstitlen 

er lige nu 3F: Frikvarter, fritid og frivillighed. 

   Frikvarter skal forstås bredt: skolebørnenes frikvarter på skoledagen, 

frikvarter som et pusterum, og frikvarter fra dagligdags pligter og gøremål. 

En hurtig brain-storm på mødet viste, at der er rigtig mange muligheder for 

fritidsaktiviteter, men kender vi alt det, folk går og har gang i rundt om? 

  Vi satser på en eftermiddag med masser af boder, masser af aktivitet og 

masser af gensidig inspiration…… Så kom på Landsbydagen og vis, hvad 

du laver, når du holder frikvarter. 

  Næste møde i planlægningsgruppen er tirsdag d.10.dec.kl.16
35

 – alle er 

velkomne. Gode forslag kan også mailes til inge.lorenzen@randers.dk 

eller ring på tlf. 2479 6556. 

Inge Lorenzen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
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Landsbyrådet 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

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

Mad med Perspektiver 
  Dagligdagen i børnehaven går stille og roligt sin gang. Der kommer dag-
ligt mange børn forbi køkkenet og spørger: Hvad vi skal have at spise i dag? 
Børnene hjælper med maden i det omfang, vi har tid, og de har lyst 
  I gennemsnit spiser børnene min.1 kg grøntsager pr. barn om ugen (nogle 
spiser selvfølgelig mindre og andre mere). Favoritten er efterhånden rød-
beder tilberedt på forskellige måder. 
  Her i december skal vi også mærke julen, så der er risengrød på menuen 
et par gange (der skal faktisk laves den samme mængde som til voksne). 
Børnene elsker det, og gårdmælken fra Hertha er suveræn god til risen-
grød. Den 17.dec. er der juletræsfest for børnene, og efterfølgende skal vi 
have julefrokost. 

Glædelig jul til alle Githa Staub 

 

Seniorbofællesskabet udskudt 
 Det lykkedes desværre ikke at finde en løsning 

på finansieringen inden skæringsdatoen d.1.okt., 

så beslutningen om at gå videre med købet af Herskind Søndergård og op-

førelsen af de planlagte 20 seniorboliger må udskydes indtil videre. 

  Såvel de kommende beboere som ejerne af gården er nu frit stillet i for-

hold til aftalen. Dette har medført et vist frafald i tilmeldte beboere og en 

tilbagebetaling af knap halvdelen af indskudskapitalen til den fond, der 

skal stå for køb af ejendommen og opførelse og drift af projektet. 

  Projektet er dog ikke opgivet af den grund. Bestyrelsen og en kerne af de 

boliginteresserede arbejder videre ud fra en reduceret plan med færre boli-

ger og et mindre fællesområde samt nye ideer til fremskaffelse af den egen-

finansiering, der kræves. 

  Det ville være synd, om dette indlysende aktiv for Herskind-Skivholme 

skulle opgives. Vi må nu håbe på, at tiden ikke løber fra os.  

  Vi har kontakt med en kompetent arkitekt og projektudvikler, Stefan Vig, 

som ser gode muligheder i at gennemføre projektet i etaper med 10 boliger 

og et reduceret fællesareal som første etape. 

Ole Wadsholt 

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

Valgmøde på Herskindskolen 
     Det var et velbesøgt og konstruktivt valgmøde, der blev afholdt på 
Herskindskolen d.5.nov., hvor alle folketingets partier var repræsenteret. 
På vegne af Landsbyrådet indledte Mogens Grejsen, som ordstyrer, mødet 
med at takke for det gode samarbejde, der har været med kommunen gen-
nem de sidste fire år, og som har resulteret i gennemførelsen af flere store 
projekter, bl.a. ”Mad med Perspektiver” i børnehaven og spang og fugle-
tårn ved ”Sporet ved Herskind”, samt et godt samarbejde i sager omkring 
motorvej, vindmøller med mere. 
  Partierne fik hver især lov til at indlede med en kort præsentation af deres 
valgprogram. Der var bred enighed blandt partierne om, at kommunen nu 
har forbedret sin økonomi betydeligt, og flere partier (Soc.dem, SF og De 
radikale) mente ikke, der ville blive behov for besparelser indenfor ældre-
omsorg og børn og unge, mens Venstre mente, at besparelserne kunne 
findes i form af effektiviseringer. 
  Spørgelysten var stor blandt de fremmødte og politikerne fik lov til at 
forholde sig til cykelsti, motorvej, inklusion og infrastruktur. Problemer 
med tung trafik på Engvej og Præstbrovej, samt kollektiv transport mellem 
det nordlige område og Skanderborg blev taget op af flere af de tilstede-
værende. Politikerne var over en bred kam enige om, at der ikke er basis 
for busdrift mellem Herskind og Skanderborg, men at man alternativt må 
bruge teletaxa, og at en sådan ordning skal fungere - også efter kl.17

30
. 

(læs evt. om teletaxa på www.skanderborg.dk) 
  Der blev peget på, at der er forvaltningsmæssige områder, der ikke funge-
rer godt nok. Bl.a. blev de lange sagsbehandlingstider i teknisk forvaltning 
nævnt. Herunder fremførte Ulla Østergaard fra Herskind Boldklub: ”Vi 
har alt klart til at få bygget et nyt redskabsrum i Herskindhallen, men kan 
ikke komme i gang. Lige nu behandles sager fra 2012 i forvaltningen. Det 
bliver nok et år mere med redskaber, der bliver udsat for regn og slud”  
  Det nye byråd er valgt, og det bliver spændende om Herskind–Skivholme 
kan bevare der gode samarbejde med byråd og forvaltning i den kommende 
periode. Der er stadig nok at tage fat i.  

For Landsbyrådet /Inge Lorenzen 

  

http://www.skanderborg.dk/
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Landsbyrådet 

Seniorrådsvalget d.19.november 
   Det viste sig igen, at det er en god ide at afholde valg til Seniorrådet 
sammen med de andre valg. Stemmeprocenten til Seniorrådet for hele 
Skanderborg Kommune lå på 70,87 pct.  På Skovbyskolen og Stjærskolen 
endda på 76. En stor tak for den store opbakning og tillid 60+-borgerne har 
vist os. Seniorrådet skal give høringssvar i alle sager, der angår ældre 
borgere, før det kan vedtages i byrådet. Vores argumenter må og skal have 
vægt over for politikerne, når vi repræsenterer så mange borgere. 

   Hvad er Seniorrådet, og hvad laver I? var der flere, der spurgte på valg-
dagen. Det må vi prøve på at blive bedre til at oplyse vælgerne om. Vores 
opgave er at påvirke politikerne; men det er dem, der bestemmer, og så 
hører man ikke så meget til vores indsats. 

  Der er ellers nok at tage fat på: 

- Hvordan vil/kan kommunen hjælpe de borgere, der ikke har adgang til 
computer, når digitaliseringen for alvor sætter ind næste år? Ikke alle kan 
bare gå til borgerservice. 

- Regionshospitalerne sender flere og flere (for) tidligt hjem efter operation 
og lægger således regningen over til kommunerne. Er der taget nok højde 
for det i budgettet? 

- Det er fint med frivilligt arbejde; men hvor går grænsen? og hvem har 
ansvaret, hvis noget går galt? 

Tager de frivillige alt det sjove, så de ansatte kun har det absolut grove? 

   Jeg gik til valg på, at det skal være trygt at blive gammel og måske af-
hængig af hjælp i vores kommune. Vi betaler skat og moms, og på pleje-
centrene skal der betales kost, husleje mm. Vi bidrager alle stadig til sam-
fundsøkonomien - det bliver vist aldrig nævnt! 

  De ansatte skal have gode arbejdsforhold, så de kan gå til og fra arbejde i 
bevidsthed om, at de har haft tid til at yde en indsats med værdighed og re-
spekt over for den svage borger - det handler om mennesker på begge sider! 

Ved optællingen viste det sig, at alle 9 medlemmer af rådet blev genvalgt, 
så det bliver nemt at komme i gang i 2014. Endnu engang: Tak for valget! 

Eva Bach 
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Landsbyrådet 

Cykelsti m.m. 
   Vinteren kommer snart. Vi har gjort klar, ryddet op efter den gode lange som-
mer og efterår. Valgplakaterne er taget ned. 
  Nu skal vi til vintersyslerne eller er allerede i gang. Nogle går til sport, spejder, 
kortklub, korsang, syning, EDB, ungdomsklub, dilettant m.m. og næsten alt dette 
foregår på Ladingvej, hvor der mangler cykelsti og sikker overgang på Lange-
linie, for at vi sikkert kan komme frem og tilbage. 
  Om cykelstien til Skivholme har man denne gang lovet, at den kommer i 2015. 
Vi skal tro på det denne gang, for som man siger ”tro kan flytte bjerge”. Cykel- 
udvalget har gjort en del, for at det bør lykkes, ved at tilbyde partnerskab. Der er 
afholdt en del møder med teknisk udvalg og hvis det er de samme mennesker, der 
sidder der efter 1.januar, tror vi det vil lykkes. Diverse politikere har jo også lovet 
det til vores vellykkede debat / vælgermøde den 5. nov. 2013. 
  Her var der for øvrigt et fint fremmøde, og HERMUS underholdt med et børne-
kor og en gruppe unge mennesker, som selv havde skrevet en meget meget god 
sang, som handlede om vores dejlige ”by”, som vi bor i. STOR tak til dem. 
  Sikker overgang på Langelinie er der et andet udvalg, som kæmper med. Hvor 
lang tid der går, før vi får en afklaring, ved vi ikke endnu. Men der bliver arbejdet 
videre på sagen.  
  Mange har nok også gang i juleforberedelser, mens andre forbereder LANDSBY-
DAGEN 4.4.14 i hallen/skolen og Årsmødet for Landsbyrådet 26.2.14 i skolens 
kantine. Se andet sted i bladet og husk at skrive datoerne i jeres nye års kalender. 
Kom godt ind i det nye år med en god fornemmelse, at du gør lidt godt for din 
nabo.             GOD JUL ønskes I alle af Cykeludvalget ved Lone Mørch 

 
   Denne villa har været vores hjem i snart 43 år, men nu vil vi prøve noget 
nyt, og så flytter vi til Grenå. 
  Hvis vi selv kan finde en køber, kan den overtages for 1,85 mio.kr. 
Interesseret? - så ring på 2582 6087.                           VH Mogens Grejsen  
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Landsbyrådet 

Opdatering af herskind-skivholme.dk 
    Som tidligere omtalt var det planen, at den nye hjemmeside skulle i luf-

ten ultimo august, men som med andre it-projekter er det blevet lettere for-

sinket. Vi har i stedet for i første omgang flyttet hele den gamle hjemmeside 

til en billigere udbyder og sparer således Landsbyrådet for en masse penge 

om året på driften af hjemmesiden.  

    Projektet med at lave ny hjemmeside fortsætter naturligvis og forventes 

færdigt indenfor en overskuelig fremtid. På Landsbyrådets årsmøde (se s.4) 

vil der blive redegjort for hjemmesiden.  

På vegne af webudvalget Anders Christensen 

 

 

. 

 

 

Nyt fra Galten Bibliotek 
Nytårscafé 

Lyt og smag på Galten Bibliotek 

lørdag 11. januar kl. 11-12.30 
Jazz v. Ole Peter Riis-Holm 

Vokal: Anette Buonaventzen 

Lækkerier fra Bagerhuset.  

Alle er velkomne ! 

Arr.: Bagerhuset og Galten Bibliotek 

 

Foredrag 
Torsdag d.30.januar kl.19.00 

Bent Nielsen, Herskind, fortæller om Johannes V. Jensens liv og levned. 

Oplæsning af ”Himmerlandshistorier”. 

Entré 25,- incl. kaffe/te & sødt. 

 

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 

http://herskind-skivholme.dk/
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Landsbyrådet 
 

EDB for ældre på Herskindskolen  
Første gang i 2014 tirsdag d.7.jan. kl.15–17  

  Undervisningen er for alle, men henvender sig hovedsageligt til ældre - 

både begyndere og øvede - og er næsten gratis. Der betales 30 kr./gang for 

undervisningen og materiale, og kun hvis man kommer - kaffen er gratis. 

Man skiftes til at have brød med til kaffen. 

  Så er du i tvivl om, hvordan en computer bruges, er her en mulighed for 

at få det lært næsten gratis. Alle får lov til at vælge det, de gerne vil lære, 

og ud fra det laver læreren et stykke papir, som afprøves oppe på skolen, 

og så får man det med hjem, og kan så afprøve det hjemme ved sig selv.  

Så kan man altid tage det frem igen og prøve, om man kan huske det. 

Ring til Hans Gravsholt 8695 4155 eller Flemming Pedersen 8696 2113, 

hvis det har jeres interesse. 

Hans Gravsholt  
 

Lokalhistorie 
    Der er naturligvis fortsat interesse for bl.a. billeder og oplysninger om 

”gamle dage”. Smid det ikke ud. Aflever det enten til Galten Lokalarkiv 

(kælderen i 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 håndarbejdsloka-

let kl.19 til ca.21
30

. Vi starter efter nytår onsdag d.15.januar. 

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

Lektie-Café 
    Lektiecaféen fortsætter. Det er hver tirsdag kl.13

30
-15. Dog ikke i sko-

leferierne. Vi er interesserede i hjælpere. Det kræver ikke særlig kundska-

ber, men kun lyst til at have kontakt med eleverne. 

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
  Bestyrelsen har fastsat dato for generalforsamlingen til torsdag d.20.febr. Læs 
mere om det i pressen. Her er der en oversigt over udviklingen i landsbyerne. 

Skanderborg Kommune 
http://www.bolius.dk/danmarkskort/danmarkskort-saa-mange-bor-der-i-din-by/ 

  Byerne er listet alfabetisk. Det røde tal viser hvornår indbyggertallet var lavest, 
og det sort, hvornår det var højest. Skanderborg og Stilling er i 2011 lagt sammen 

By 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alken 259 258 247 241 243 245 238 234 
Blegind 246 232 243 246 243 255 240 247 

Fruering 231 222 219 219 222 222 231 225 
Galten-Skovby 7.558 7.644 7.729 7.768 7.827 7.874 7.895 7.831 
Gammel Rye 1.219 1.290 1.294 1.299 1.301 1.317 1.324 1.365 

Herskind 561 588 634 648 659 665 658 667 
Hylke 373 374 401 403 423 404 419 426 
Hårby <200 221 218 225 225 223 224 225 

Hørning 6.254 6.360 6.507 6.654 6.857 7.028 7.119 7.119 
Låsby 1.696 1.774 1.763 1.804 1.831 1.861 1.863 1.885 

Nr. Vissing 231 236 236 234 231 218 221 232 
Ry 5.226 5.246 5.345 5.454 5.523 5.553 5.618 5.680 

Sjelle 299 317 297 314 316 322 314 322 
Skanderborg 13.423 13.520 13.864 14.072 14.349 18.253 18.347 18.413 

Skjørring 301 307 305 284 291 285 287 278 

Stilling 3.831 3.774 3.782 3.784 3.752 Sammen med  Skb. 

Stjær 816 851 877 913 937 936 947 955 
Storring 238 237 232 260 270 261 260 256 

Tebstrup 576 632 646 650 645 666 683 669 
Virring 879 915 909 931 931 938 947 961 

Voerladegård 553 593 598 586 592 598 582 596 

Skivholme er ikke med. Årsagen er, at det kun er landsbyer med over 200 indbyggere  
  Hans Gravsholt 

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 

mailto:L.Andersen@kws.com
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Skanderborg afdeling              

DN-tur vinter 2014 
Kyndelmissetur søndag d.2.febr. Start fra P-plads v. enden af Nygårdsvej. 

Offentlig sti mellem Nygårde og Veng. En rundtur (Veng skovvej og tilba-

ge i skoven) på 6-7 km. Start kl.13. Turleder: Otto Andersen. Husk varmt 

tøj. Der er desuden planlagt 9 andre ture. Mere i næste nr. af Herskindsigt.  

  Tilmelding er ikke nødvendig og DN´s ture er gratis. 

Årsmøde 
   DN's afdeling i Skanderborg holdt årsmøde tirsdag d.12. nov. 
Beretningen kan findes på http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=251  
Seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, Thomas Secher Jensen, fortalte 
om pattedyr i Danmark. Der er kommet nye arter til ved indvandring, og 
man har reintroduceret arter, der tidligere har været i landet.  
På mødet blev der valgt ny bestyrelse, og den er herefter: 

Navn   Adresse   E-mail 
Olaf Møller, formand  Engvej 9, 8680 Ry  olaf.moeller@mail.dk 

Niels Thernøe, næstform.  Ottestoften 17, 8660 Skb.  niels-thernoe@mail.dk 

Otto Andersen, sekretær Kielsgårdsvej 29 8680 Ry  karot@andersen.gmail.dk 

Jens Lützen   Søtoften 19, 1. 8660 Skb. mjluetzen@mail.dk 

Søren Brandt   Skovparken 49, 8660 Skb. hasomb@os.dk 

Bente Andersen  Gyldenmuld 3, Gram, 8660 Skb. bentegyldenmuld3@hotmail.com 

Jacob Andersen  Gyldenmuld 3, Gram, 8660 Skb.  jacobsoelgaard@gmail.com 

Tina Christie Fleischer Møllegade 18, 8660 Skb. T.C.Fleischer@ofir.dk 
Hanne Borre   Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Jan Hougaard   Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Henrik Borgtoft Pedersen  Gl. Ryvej 13, Adslev, 8362 Hørning borgtoft@hotmail.com 

Klaus Egholm   Virringvej 42, Gram 8660 Skb.  egholm@mail.dk 

Keld Mortensen  Fyrreskrænten 3, Gl. Ry 8680 Ry   keldmortensen@natureeyes.dk 

Hans Jacobsen  Syrenvænget 16, 8362 Hørning  

Hans Gravsholt   Fuglevænget 8, Herskind 8464 Galten hagra@gefiberpost.dk 

Suppleanter 

Karin Vibeke Nielsen       Skivholmevej 74, 8464 Galten kvnielsen@gefiberpost.dk 

Gert Thøgersen  Kirsebærvænget, 8464 Galten gert.privat@webspeed.dk  

Poul Ganer   Isagervej 23 B 8680 Ry  poul@ganer.dk 

Ad hoc medlemmer 

Erik Kjær Hansen (hj.siden) Mølleparken 14, 8660 Skb. KjærHansen@mac.com 

Nanna Richter                           Sigkærgårdsvej 1a, 8660 Skb.    Nannac_richter@hotmail.com 

Vibeke Rahbek  Stjerneparken 4, 8660 Skb. 
Hans Gravsholt

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=251
mailto:gert.privat@webspeed.dk
mailto:poul@ganer.dk
mailto:KjærHansen@mac.com
mailto:Nannac_richter@hotmail.com
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     Nyt fra Herskindskolen 

Skolefesten 2013 
En meget traditionel og tilbagevendende begivenhed – 

skolefesten – har sædvanen tro fyldt meget i nov. Igen 

i år leverede 7.kl. tre flotte forestillinger for fulde huse 

samt generalprøve med inviterede gæster fra nær og 

fjern.  8. og 9. klasserne afholdt deres egen gallafest 

med fællesspisning, taler og underholdning, og i hallen var der spisning for 

andre elever og deres forældre mellem forestillingerne 

 Bagefter blev der danset, købt is, drukket sodavand og leveret underhold-

ning – præcis som en skolefest skal være. Nogle af de små havde glædet 

sig så meget, at de fik helt ondt i maven ved tanken om alt det spændende, 

der kunne komme til at ske, og tidligere elever dukkede op og skulle lige 

have en snak med den ’gamle’ klasselærer. Som sædvanlig blev skole-

festen en skøn kulmination på en sjov og anderledes skoleuge. 

Go Cook 
For 6.kl. blev faget hjemkundskab pludselig 

til en lang dag - langt ud over det sædvanlige 

- sammen med deres lærer Jette Overgaard - 

da klassen fik mulighed for at deltage i et un-

dervisningsforløb, arrangeret i et samarbejde 

mellem Herskindskolen og Dagligbrugsen i 

Herskind, de frivillige bestyrelsesmedlemmer 

fra Coop samt forfatter Anne W. Ravn. 

  Efter elevernes ihærdige anstrengelser i skolekøkkenet i flere timer, kom 

forældrene til middag og efterfølgende foredrag ved Anne W. Ravn med 

udgangspunkt i bogen ”Grove løjer – tid til en sundere familie”.  

  Forældrene var begejstrede – over deres dygtige børn – og børnene 

smagte mad, de slet ikke vidste fandtes. 

 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
8464 GALTEN 

TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 
 www.herskindskolen.dk  
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Løbebånd 
  Siden september har eleverne fra 3.–9.kl. været ude på en daglig løbetur – 

for at få pulsen op, frisk luft og ny energi til skoledagens arbejde - og 

mange af jer har sikkert vinket og dyttet til eleverne, når de spurtede fra 

skolen og op mod kirken. Flere af jer har sikkert undret jer over, hvor 

eleverne nu er henne? De løber nemlig stadigvæk, men nu er løbebåndet 

flyttet ind på skolens grund. Eleverne løber lige så mange gange og lige så 

langt – men væk fra trafikken på mere sikre steder.              Kim Sørensen 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
  Er der et sted, hvor denne tid er helt særligt, så er det i børnehaven Nordlyset. 

Nisser, gaver, julepynt, julemanden, juledekorationer og masser af julesange 
fylder hverdagen for børn og voksne. Mere om det senere, men først lidt om, 

hvad der er sket de sidste måneder i Nordlyset. 

Hvad er inklusion, og hvordan kan vi forældre støtte op om, at alle børn 

oplever sig som del af fællesskaber. 

  Dette var et af temaerne på børnehavens forældremøde i slutningen af september 

og var særligt foranlediget af, at fællesbestyrelsen netop har formuleret et nyt prin-

cip for arbejdet med inklusion på Skolen og i Børnehaven. Inklusion er arbejdet 
med, at alle børn og unge i børnehaver og skoler oplever sig som aktive, betyd-

ningsfulde deltagere i fællesskaber. Det lyder så simpelt, men er åbenbart svært, da 

antallet af børn i specialtilbud de seneste år er kraftigt stigende.
1
 Det er dyrt for 

samfundet, og derfor er visionen om inklusion også et forsøg på at nedbringe de 

stigende udgifter, der er til ”specialområdet”. Men inklusion handler om meget 

mere end blot økonomi, og det var det primære fokus for vores indlæg og drøftel-
ser på forældremødet. Inklusion kan blandt andet ses i Nordlyset ved, at der arbej-

des målrettet med at lave mange forskellige fællesskaber på tværs af børnegrup-

pen. Fællesskabet er den vigtigste scene for børns trivsel, læring og udvikling. 

Derfor er et barn i en sårbar position, hvis det kommer ”på kanten” af fællesskabet. 
Vi forældre har en stor andel i, at alle børn er med og oplever sig som del af fæl-

lesskaber – små som store. På forældremødet arbejdede vi med, hvordan vi foræl-

dre kan hjælpe til, at alle børn er inkluderet i fællesskaber. Det handler bl.a. om, at 
hjælpe sit barn til at lege med mange forskellige, at sørge for at tale positivt om 

andre børn og deres forældre (små gryder har også ører!) og hjælpe til, at de større 

børn i børnehaven også leger med flere forskellige ved legeaftaler derhjemme. 
   I børnehaven vil der i den nærmeste fremtid blive hængt en plakat op, hvor cen-
trale pointer fra forældregruppens arbejde vil fremgå. Ud over inklusionstemaet 
blev der også fortalt om dagligdagen og de forskellige pædagogiske tiltag,  

                                                
1 I 2011/2012 gik 70.000 elever i specialtilbud, 2,5 gange så mange drenge i forhold til 

piger, og det kostede ca. 8 milliarder om året. 
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Nordlyset 
der er i børnehaven. Flere forældre tog ordet på aftenen og udtrykte deres ros og 
respekt for det arbejde, der udføres i børnehaven – fedt at høre! 
Hvordan lærer børn om kultur? 

  Børnehaven har i sit pædagogiske arbejde de sidste måneder bl.a. haft fokus på 

det læreplanstema, der hedder Kulturelle udtryksformer og værdier
2
. Målet er, at 

børnene får oplevelser og forståelser for forskellige måder at udtrykke kultur. 

Eksempelvis gennem drama, dans, fejring af højtider, kreative aktiviteter etc. 

Dette har udmøntet sig i en række temaspecifikke aktiviteter for børnene: 

Cirkus 

  I storbørnsgruppen er der arbejdet med at skabe en cirkusforestilling, hvor bør-

nene har været med til at lave de forskellige numre. Den flotte forestilling blev 
vist til de andre børn og for de utroligt stolte forældre. 

Mavedans 

  Som en særlig kulturel udtryksform har en del af børnene fra mellemgruppen i 

børnehaven lært at danse mavedans! Har vi i den forbindelse brug for en eksotisk 
danser fra det fjerne østen? Nej - Vi har Ann fra Lynet! I fuldt mavedanskostume 

har hun lært børnene at svinge hofter og dreje med arme på den helt rigtige måde. 

Det er engageret pædagogik! Det har i mange hjem givet anledning til gode snak-
ke om andre kulturer, i hvilke lande man danser mavedans og spørgsmål om, 

hvilken dans vi så danser i Danmark? Gode spørgsmål - der gør, at vi forældre 

også lærer noget om kulturelle udtryksformer og værdier! 

Lanternefest 

  En af vores traditioner i børnehaven, som jo også er en kulturel udtryksform, er 

Lanternefesten. Endnu en gang blev den mørke tid og området oppe ved børne-

haven og skolen lyst op af et hav af hjemmelavede lanterner, der svingede i takt 
med sangen om lanternerne.  Som altid var der meget stor forældreopbakning. 

Lanternefesten blev sluttet af med varme æbleskiver. 

Julens glæder 
 Nu er det så en af vore allerstørste kulturelle traditioner, der får fuld gas – nemlig 

julen. Drillenisser kommer med børnene hjem, gaver, pynt og juledekorationer 

bliver produceret og julesange bliver øvet, så der kan blive fuld musik rundt om 

juletræet juleaften. 
 Man kan frygte, at januar efter en julemåned i højeste gear bliv tom og kedelig, 

men mon ikke de kære ansatte i børnehaven sprudler af gode ideer og udviklende 

pædagogik for vore børn, når de møder ind efter en velfortjent juleferie – det 
skulle ligne dem. 

God Jul til alle. Lars Dalby Gundersen, medlem af fællesbestyrelsen 

                                                
2 Alle daginstitutioner skal i deres pædagogiske praksis arbejde systematisk med 6 lære-

planstemaer: 1) Barnets alsidige personlige udvikling, 2) Sociale kompetencer, 3) Krop og 

bevægelse, 4) Sprog, 5) Natur og naturfænomener, 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Go Cook 
  Den 30.okt. havde vi et forrygende arrangement sammen med 6. kl. på 

Herskindskolen. Der var dækket fine borde med duge og lys i vores Go 

Cook restaurant. Jette Overgaard, som har klassen til hjemkundskab, 

var sammen Anne W. Ravn de 2 fagpersoner, mens Michael Øuleé, Ruth 

Bluhm og undertegnede hjalp til. 

  Der var et engagement uden lige blandt eleverne, og forældrene bakkede 

arrangementet meget fint op. Inden spisningen var der foredrag for foræl-

drene af Anne W. Ravn og derefter var restauranten klar til at modtage for-

ældrene. Der blev laver en buffet bestående af: suppe af rodfrugter, forskel-

lige salater, urtemos på ristet rugbrød, ”wokket” kål og æble i mild karry-

creme, rugpakker med kartoffelfyld og youghurtdip, kidney-bønnemos 

samt fiskefrikadeller, som blev lavet fra bunden. 

  Alle elever fik senere en kogebog og et forklæde. Coop betalte honoraret 

for Anne W. Ravn, mens vores Dagli’ Brugs sponsorerede varerne. Nogle 

af eleverne har senere prøvet at lave suppen derhjemme..  

Vinsmagning 
  Vores vinsmagningsarrangement d.1.november gik som sædvanlig godt. 

Der var mange smagsprøver (vistnok 26) på vin og dejlig mad fra Karina.  

Brugsbil 
Som mange nok har set, har vi fået en rullende reklamesøjle i vores brugsbil. 

Den vækker opsigt i omegnen og giver anledning til mange kommentarer.  

Pointsøndage 
   Igen i år er det muligt at betale med sine point og det er i år alle søndage 

i hele december. 

Jul 
   Traditionen tro er alt, som det plejer i jeres brugs ved juletid. Børnene 

kan indlevere julesokker allerede nu, og gerne inde d.15.dec. Den 21.dec. 

får vi som sædvanlig besøg af julemanden, som har godter med til alle 

børn og det er også denne dag, de får deres julesokker med hjem. 

Julemanden kommer kl.12 og der er gløgg/saftevand og æbleskiver fra 

kl.11
30

.  
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Herskind Brugsforening 

Nytår 
  Den 31.dec. kl.12–14 serverer vi champagne og ønsker alle et godt nytår. 

Heldagsmøde  
  Bestyrelsen har planlagt et heldagsmøde den 11.jan. 2014, hvor vi skal 

lave investeringsplaner for de næste 5 år, ligesom vi skal lave en aktivitets-

kalender for 2014. 

Generalforsamling 
  Den 13.marts 2014 er der generalforsamling, så sæt allerede nu X i 

kalenderen 

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 

mailadresse., så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk så kommer 

du på maillisten næste gang, der er gode tilbud i butikken 

Du kan også give dit mobilnr. Så får du en sms. 

 

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 Herskind, 8696 1919 

Medlem: Børge Pedersen,  Lærkevænget 34 Herskind  8695 4144  

Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 

Medlem: Morten Dam,  Glentevænget 6 Herskind,  2371 6571 
 

Suppleant: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 

Lis Weiling, Bestyrelsesformand. 

   

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Herskind     

        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

   Så blev lyset slukket! 
Larmen og svineriet i pavillonen på Fuglevænget ville tilsyneladende 

ingen ende tage. Til sidst blev det for meget for rengøringspersonalet. 

Af Jakob Houg Jakobsen 

 

  Yoghurt på væggene og udtrådte flütes på gulvet. Iturevne papkasser og 

most frugt overalt. Det var synet, som mødte min nabo og mig en kold 

efterårsdag i november. Og sjovt har det helt sikkert været at samle affald 

fra containeren ved Dagli’Brugsen for derefter at fragte det til pavillonen 

og anvende det til en slags abstrakt kunstinstallation. 

   Men vi grinede ikke. Slet ikke. Ikke det mindste smil kunne vi trække 

frem. For vi syntes ikke, det var morsomt at skulle rydde op og gøre rent 

efter nattens festligheder. Og så var det, at vi traf en beslutning, som vi 

længe har overvejet… 

Tordenskjolds soldater 

  Heldigvis sker der også gode ting. Som når folk møder op til vores lege-

pladsdage for at bruge energi på at vedligeholde det areal, som er vores 

allesammens. Således også her i efteråret, hvor der blev hakket, trimmet 

og beskåret på livet løs af alle, som deltog. 

   Det er en lille, men trofast skare af foreningens medlemmer, der hver 

gang finder tid og lyst til at hjælpe, og det er vi meget taknemmelige for. 

Men der er plads til flere. For der er helt sikkert flere forældre, hvis børn 

jævnligt benytter sig af vores legeplads. Og da vi jo primært holder plad-

sen for børnenes skyld, skal deres forældre også være hjerteligt velkomne 

til de kommende legepladsdage. Lad det være en åben invitation. 

Tænk dig om, når du parkerer 

  Jeg har fået flere henvendelser fra borgere i byen, som er trætte af, at 

campingvogne og trailere holder langtidsparkeret langs vejen på Fugle-

vænget og Vibevænget. Det er ikke desværre ikke noget nyt problem, og 

det burde da være muligt at løse. Så hermed en opfordring til, at man 

opbevarer sit gods på egen grund, så andre ikke generes af det. 
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Herskind Borgerforening 

Hvem skal nu bestemme? 

  Året 2013 har været travlt for alle i bestyrelsen. Derfor har vi ikke haft så 

stor mødeaktivitet, som vi måske burde. På trods af det har vi fået afholdt 

vores traditionelle arrangementer, og vi har som før nævnt indkøbt en 

havetraktor, så græsset på legepladsen stadig kan holdes pænt nede. 

   Vi har dog flere idéer til aktiviteter, som vi håber på at føre ud i livet i 

2014. Men det kan jo også være, at DU sidder med en god idé, som bør 

blive til noget. Som medlem af Herskind Borgerforening har du 

selvfølgelig mulighed for at blive hørt. Det gælder både ved henvendelse 

til bestyrelsen, men så sandelig også ved den årlige generalforsamling, 

som næste gang afholdes torsdag den 6.februar 2014 kl.19. Her har du 

indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du har selvfølgelig 

også mulighed for selv at stille op og blive valgt. 

 

På gensyn i det nye år 

Næste gang, jeg skriver i Herskindsigt, er vi allerede et godt stykke inde i 

2014. Og indtil da vil jeg slutte af med ønsket om, at alle må få en glæde-

lig jul og et godt nytår.  

   Nå ja. Beslutningen, vi traf den dag i november: Lyset blev slukket i pa-

villonen. Helt og aldeles. Døgnet rundt. Måske for bestandigt. Måske ikke.  

Jakob Houg Jakobsen, formand 

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

Kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26.   Tlf. 2175 8770  thjane@sol.dk 

Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37 Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 

Best.medl. Anders Ringsmose, Vibevænget12  8695 4171 andersringsmose@hotmail.dk  

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

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

            

mailto:thjane@sol.dk
mailto:lone@netfunkers.dk
mailto:hagra@gefiberpost.dk
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Arrangements-kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans 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.14.marts 2014 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.4.marts 2014 

December 2013 

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 13     

lø 14     
sø 15 10

30
 Genåbning af Skjørring Kirke Skjørring Kirke 34 

ma 16 13 
20 

Julehygge v.Carsten Marvig.Seniorforen 
Englesang af Aarhus pigekor 

Galten sognegård 
Sjelle Kirke 

 
34 

ti 17  Juletræsfest v.MMP. Julefrokost Børnehaven 6 
on 18 19 Julespil med Hertha-beboere Skivholme Kirke 34 
to 19 18

30
 Slut på Præmiewhist HB´s kantine 27 

fr 20     

lø 21 11
30

 Besøg af julemanden Herskind Brugs 17 
sø 22     

ma 23     
ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     

lø 28     
sø 29 14 Juletræsfest Skivholme F-hus 33 

ma 30     
ti 31 10 

12 
Løb med hjertet 
Champagne 

Herskind 
Herskind Brugs 

28 
18 

                            

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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 Januar 2014 

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2 19 Start på Præmiewhist HB´s kantine 27 
fr 3     

lø 4     
sø 5 18

30
 Folkekøkken Herskind F-hus  

ma 6     
ti 7 15 

17
30

 
19 

Start på Edb for ældre 
Start på Ulvemøder 
Start på Aerobik for voksne 

Herskindskolen 
Spejdergrunden 
Herskindhallen 

11 
36 
27 

on 8     
to 9     
fr 10     

lø 11 11 
 

Nytårscafé 
Heldagsmøde 

Galten Bibliotek 
Herskind Brugs 

10 
18 

sø 12     

ma 13 13 Galten billeder. Leo Pedersen Galten Sognegård  
ti 14     
on 15 11 

19 
Seniorklubben mødes 
Start på Patch-Work 

Herskind F-hus 
Herskindskolen 

31 
11 

to 16 19 
19

30
 

Foredrag Birgitte Arendt.Kys jorden 

Foredrag. Ruth i Krig 
Storring Kirke 
Herskind F-hus 

34 
31 

fr 17     

lø 18     
sø 19 13

30
 Nytårsfest+koncert. Anne-Marie+Rolf Skivholme Kirke 34 

ma 20     
ti 21 19 Rockgudstjeneste Sjelle Kirke 35 
on 22     
to 23 14

30 

16
30

 
Torsdagshygge m. oplæsning 
Start på bævermøder 

Sognegården 
Spejdergrunden 

35 
36 

fr 24     

lø 25     
sø 26 16 Nytårskoncert m.Lars Rosenlund Galten Kirke 35 

ma 27     
ti 28 19 Orientering om grøntsagsordning Salen i Hertha 41 
on 29     
to 30 19 Foredrag.Bent Nielsen. J.W.Jensen Galten Bibliotek 10 
fr 31  Dilettant Aflyst Herskind F-hus 32 
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Februar 2014 

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

lø 1  Dilettant Aflyst  32 
sø 2 14 

13 
16 

Lørdagscafé 
Kyndelmissetur 
Spillemandsmesse 

Hertha 
Veng 
Sjelle Kirke 

39 
13 
35 

ma 3     
ti 4     
on 5 18

30
 Folkekøkken Herskind F-hus  

to 6 14 
19 

Kirkehøjskole om kirkebyggeri 
Generalforsamling. Borgerforening 

Skovby K+sogneg. 
 Herskind F-hus 

35 
20 

fr 7     

lø 8     
sø 9     

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13     
fr 14     

lø 15     
sø 16     

ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20 14

30
 

 
19 
18 

Torsdagshygge m. oplæsning 
Generalforsaml.Landsbysamvirket 
Generalforsaml. Herskind Boldklub 
Generalforsaml.Skivholme.M.spisn. 

Sognegården 
Veng? 
HB´s kantine 
Skivholme F-hus 

35 
12 
26 
33 

fr 21     

lø 22     
sø 23     

ma 24     
ti 25     
on 26 18 

19 
Årsmøde.Landsbyrådet m.spisning 
Kirkehøjskole Livet er et mirakel  

Skolens Kantine 
Skivh.K.+sogneg. 

4+9 
35 

to 27  Generalforsaml. Forsamlingshus Herskind F-hus 31 
fr 28     
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Marts 2014 

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

lø 1     
sø 2 14 Lørdagscafé Hertha 39 

ma 3     
ti 4     
on 5 18

30
 

19 
Folkekøkken 
Redaktionsmøde. Herskindsigt 

Herskind F-hus 
Herskindskolen 

 

to 6     
fr 7     

lø 8     
sø 9     

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13  Generalforsamling.Brugsforening Herskind F-hus 18 
fr 14     

lø 15     
sø 16     

ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     

lø 22     
sø 23     

ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     

lø 29     
sø 30     

ma 31     

   4.april: Landsbydag   Herskindhallen  5+9 

 26.april: IFORM løb  Aarhus    28  
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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 

Sekretær: Helle Hansen    Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 

Udv.medlem: Michael Buch   Præstbrovej 6, Herskind 6179 5848 
Udv.medlem: Casper Lund Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle 2682 9284 

Afdelingsformænd 
Badminton: Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 

Fodbold: Kampfordeler: Steen Hansen, Lærkevænget 16 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen  Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 

Præmiewhist: Orla Rasmussen  Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 

Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 

Kantinen/Klublokalet   Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 

Formanden orienterer 
  Det er skønt at se lys på træer og buske i denne mørke tid. For selv om 

det godt kan se lidt mørkt ud, er der altid lys forude. I sidste nr. af Her-

skindsigt søgte jeg også efter lyset i lederen, en leder jeg valgte at kalde 

”Leder – efter frivillige”.  

  Der er kommet 4 friske unge mennesker på banen. Amalie Ryall og Ba-

stian Kramer samlede ketsjeren op og hjælper nu Torben med badminton-

holdet 2.-5. klasse. Cecilie Petersen og Anne Libergren giver en hånd med 

på børneholdet 4-7 år i gymnastik, så Kristine ikke står helt alene. Jeg sy-

nes, det er fantastisk, at de unge vil give en hånd med. På springholdet har 

Mickey Holm været en stor hjælp til Anni igennem flere sæsoner.  

  Sommerfest-udvalget er så småt begyndt at starte op med forberedelser-

ne til arrangementet i uge 33 2014. Skulle du have forslag eller lyst til at 

deltage, kan du kontakte Michael Buch på 6179 5848 eller klikke forbi 

www.herksindboldklub.dk og melde dig til. 
  I januar vil vi afholde kursus for alle trænere i HB og FC Langelinie i 
brugen af hjertestarteren og anden førstehjælp. Vi synes, det er vigtigt, at 
trænere ved, hvad der skal gøres i krisesituationer – og håber derfor, at der 
vil være en god opbakning til kurset.  
  I 2014 overtager HB bogføring for FC Langelinie. For medlemmerne vil 
der ikke være nogen væsentlig ændring andet end betaling af kontingenter 
vil foregå via HB´s hjemmeside.

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

  I uge 42 fik vi besøg af Søren Larsen fra AGF. Søren lagde vejen forbi 

Herskindhallen og fortalte om sit liv som fodboldspiller på både godt og 

ondt. Det blev til nogle gode timer, hvor Søren inddrog tilhørerne og tog 

sig tid til at besvare spørgsmål. Som afslutning solgte og signerede Søren 

sin bog, og der blev serveret stadionplatte. 

  Søndag d.1.dec. holdt vi sponsorarrangement. Sidste år havde vi Jesper 

”Kasi” Nielsen til foredrag – i år valgte vi et madlavningsarrangement med 

holdlederen fra det danske junior-kokkelandshold – Dennis Rafn. Alle til-

meldte samledes hos HTH i Tilst, hvor der er et stort køkken der matchede 

arrangementet. Maden til menuen, som vi selv skulle tilberede, var sponso-

reret af Inco, Hårby-slagteren, Gelfisk i City Vest, chokolade fra Spécialité 

og friske grøntsager fra Hertha. Velkomst vin fra Dagli Brugsen i Herskind 

og Vinen til menuen var sponsoreret af Decato Vine. 

  Kl.14
30

 startede Dennis med at fortælle om livet som kok, og de oplevel-

ser, det har budt ham. Efterfølgende fik vi instrukser om, hvordan maden - 

forret, hovedret og dessert - skulle laves, og det blev understreget, at ti-

ming var alt afgørende. Vi blev der inddelt i 3 hold og madlavningen gik i 

gang. Alt i alt blev det en fantastisk dag, og vi fik kun store roser fra vores 

sponsorer for et godt arrangement. 

  Generalforsamlingen er planlagt til torsdag d.20.februar 2014 kl.19 i 
klubbens lokaler. Vi håber at se en masse fremmødte. 
  Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som har deltaget i og omkring 
klubben i hele 2013. En glædelig jul og godt nytår til alle i Herskind. 

På bestyrelsens vegne Kim  
Oldboys 
  Klaus Jensen har igennem de sidste par sæsoner stået i spidsen for Old 
Boys turneringsholdet. Året 2013 var heller ikke nogen undtagelse, dog 
måtte Morten Skou træde til henover efteråret. Klaus har valgt at stoppe 
som manden, der sætter holdet i 2014, så nu må vi ud på vinterens 
transfermarked og finde en ny ”træner”. Vi takker Klaus for indsatsen. 
Året 2013 var også året, hvor vi blev delt lidt op rent træningsmæssigt. 
Der startede et torsdagshold op bestående af ældre spillere, som ikke kan 
”klare” træningsmængden og kampe. Vi mødes heldigvis stadig til de 
obligatoriske Old boys fester og indendørstræning.  
   Skulle du have lyst til at prøve kræfter med fodbold på hyggeplan, så er 
du altid velkommen til at kigge op til træning en mandag kl.19 ude og 
onsdag kl.20 inde. Vi har altid plads til flere spillere... og velkommen til 
dem, der kommet til her henover det sene efterår.   Kim Jakobsen 
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Herskind Boldklub 

 Senior ”December 2013” 
  Efterårssæsonen 2013 bød som altid på mange spændende Serie 4-kampe 

for Herskind Dreamteam. En højdramatisk en af slagsen var udekampen 

mod det suveræne tophold Silkeborg IF, som endte med at rykke op med 

13 sejre og blot én uafgjort. Vi tabte 2-3 i deres hule, men i det 85.min. 

ved stillingen 2-2 fik vi tilkendt et straffespark, og de fik en mand smidt 

ud. Vi scorer på sparket, men det skal åbenbart tages om, da en spiller var 

løbet ind i feltet for tidligt. På det andet spark brænder vi, og i overtiden 

scorer de på kampens sidste chance – så må man sige, at de havde det klas-

siske topholds held. Øv! I den samlede tabel endte vi ét point og en place-

ring over nedrykningsstregen – nøjagtigt som i foråret. Vores målmand 

Frede Tind Petersen alias Mr. MVP blev kåret til Man of the Match flest 

gange – en suveræn sikker sidste skanse. Herskind Boldklub er nu gået i 

vinterhi i vores lækre indendørs hal. Vi spiller bold hver tirsdag fra kl.20, 

hvis det kan fange interessen hos evt. læsere. God jul og godt Nytår! 

På vegne af Herskind Seniorfodbold Serie 4, Mads Madkas’. 

Gymnastikafdelingen sæson 2013/2014 
Børn: 

Forældre/Barn onsdag 16-17       v/Maja 

Børn 4-7 år  onsdag 17-18       v/Kirstine,Cecilie, Anne 

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

    v/Mickey og Anni 

Voksne: 

Aerobic M/K  tirsdag 19-20        v/Inge 

Zumba M/K   onsdag 19-20        v/Rikke 

....og så er det jul igen – og afslutningernes tid! 

  Voksenhold slutter i uge 51. Og så skal vi i gang igen i 2014 i uge 2, 

tirsdag d.7.januar. Børneholdenes instruktører aftaler selv deres afslut-

ninger med forældrene. Der er stadig plads på alle hold, så nye medlem-

mer 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 
Præmiewhist spiller torsdag fra kl.19 i klublokalet ved Herskindhallen.  

Sidste spilledag inden jul torsdag d.19.12 kl.18
30 

holder vi en lille jule-

frokost. Og så mødes vi igen efter nytår den 2.1. eller efter aftale, og vi vil 

meget gerne have flere spillere.   Orla 
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Herskind Boldklub 

HB Runners 
  De få, men rå … Det kunne godt være vores motto. Vi er en lille, relativ 

stabil skare, som mødes 1-3 gange om ugen til en løbe- eller luntetur alt 

afhængig af mentalt overskud, vejr og vind. Her i den mørke tid ynder vi 

at løbe rundt i Blomsterparken på den ene side af Langelinie og alle 

vængerne på den anden side.  

  Sæsonen er nu ved at være slut, og vi slutter året af med vores NYTÅRS-

LØB tirsdag d.31.dec.2013 kl. 10. Alle er meget velkomne – tilmelding 

sker på vores hjemmeside www.herskindboldklub.dk under Holdoversigt - 

HB Runners – Nytårsløb. 
 

 Vi starter en ny sæson op i jan.2014. Vi har allerede bestemt, hvilket løb 

vi vil deltage i her til foråret. Vi tager til IFORM løb i Århus d.26.4.2014.  

Har du lyst til at være med i løbeklubben, så kontakt Ulla – tlf. 2825 1791 

eller tilmeld dig online fra 1.januar 2014 til sæsonen 2014.  

Kassererens hjørne 
   Ja, det er en meget glad kasserer, der takker for 2013 og takker alle de 

skønne medlemmer, som har fundet vej til online tilmelding til holdene. 

Det er bare rigtig dejligt. Og stor ros til trænerne for at sørge for at alle 

idrætsudøvere blev gjort opmærksomme på vores nye tiltag.  

   Sidder der nu en enkelt tilbage og tænker – ”Hey, jeg har da ikke betalt 

kontingent til Herskind Boldklub for det, jeg går til” – Ja, så frygt ikke, 

skynd dig blot ind på hjemmesiden og få dig tilmeldt i en fart.. 

  Som noget nyt kan man også komme på et par hold, som ikke koster no-

get… Det er de ”Frivilliges hold”. Disse hold er tænkt som en nem måde 

at komme i kontakt med de personer, som gerne vil yde en frivillig indsats. 

Pt. kan man tilmelde sig følgende frivillige hold: 

 Holdoversigt - HB Runners – Tombolaholdet – Det er for de 

personer, som gerne vil hjælpe HB Runners afdelingen med 

indsamling af gevinster eller gerne vil give et par timer til en vagt 

under afholdelse af sommerfesten.  

 Holdoversigt - Events - Sommerfestens venner – Det er for de 

personer, som gerne vil give et nap med til sommerfesten – det kan 

være i planlægningen, barvagter, opstilling af telte, børnedyreskue, 

vagter i pølsevognen, oprydning og meget mere. Jo flere hænder, 

jo nemmere. 

 

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

   Idéen med oprettelse af disse hold er, at de frivillige bliver nemmere at 

komme i kontakt med. De ansvarlige skal ikke bruge tid på at finde tele-

fonnumre eller maile rundt til alle de gode frivillige kræfter. Nu er alle 

oplysninger samlet et sted, og der kan hurtigt sendes en besked til alle på 

holdet. Og så er det bare meget sjovere, når folk selv melder sig frivilligt 

til at hjælpe, frem for at tovholderne skal ud at lede efter frivillige på ga-

der, stræder eller i Brugsen. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod disse 

nye tiltag.  

   ”Det at give er mere værd end gaven” med dette citat af Pierre Corneille 

vil jeg slutte af og håbe på en masse tilmeldinger på vores frivillige hold… 

De bedste ønsker om den dejligste jul til jer alle. 

Vi ses i 2014 til endnu et spændende klubår! – Ulla 
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Herskind Musikforening (Hermus) 
  Til valgaftenen tirsdag den 5.november havde Landsbyrådet indbudt 

Hermus til at åbne ballet med et par musiske indslag. Det blev således 

børnenes ”stemmer”, der slog tonen an til den efterfølgende politiske 

debat. Først var det Anne-Maries børnekor, der var mødt talstærkt op for 

at levere en meget overbevisende udgave af Povl Køllers ”Cykelsangen” 

(”jeg er så glad for min cykel”). En stor tak til Anne-Marie, koret og ikke 

mindst forældrene for den gode opbakning. Herefter var Camilla Petersen 

fra 6. kl. på scenen med hendes egen sang ”pas på mig”. Med teksten, som 

Camilla havde skrevet til lejligheden, formulerede hun en række klare øn-

sker til børnevelfærdsområdet med nogle overbevisende politiske budska-

ber. Du kan læse hendes tekst på vores hjemmeside. På scenen blev 

Camilla bakket op af Kasper, Cecilie og Alma på kor, Lasse og Mathias 

på slagtøj og Henrik på tangenterne.   

  Sæsonen for musikundervisning er kommet godt i gang med elever på 

guitar, trommer, klaver og spirebandet. Du kan læse mere om foreningen, 

undervisningen og arrangementer på www.hermus.dk og maile til os på 

herskindmusikforening@gmail.com.    
     Jesper Laursen 

 

http://www.hermus.dk/
mailto:herskindmusikforening@gmail.com
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Herskind Forsamlingshus 

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

Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 

Siden sidst: 
  Quindeaften i sept. blev en bragende succes. Forsamlingshuset var fyldt til bri-
stepunktet, så meget at man følte sig som ”burhøns”. Næste gang bliver vi nødt til 
at skære ned på deltagerne, så der også bliver albueplads til de fremmødte. 
  Seniorklubben i forsamlingshuset er en realitet. Der deltager mellem 12 og 22. 
Der er ingen tilmelding. Man hjælper hinanden med at få købt ind og lavet fro-
kost. Onsdage i lige uger er der møde i klubben fra kl.11 til 14. Pris 50 kr. incl. 
frokost samt øl/vand. Klubben har aftalt, at der er virksomhedsbesøg 1.gang i 
hver måned. Næste gang, man mødes, er 15.jan. Har du lyst, er du velkommen. 
  Kontingent 2014: Snart nærmer sig tiden, hvor der atter betales kontingent. 
Denne gang bliver det fælles kontingentopkrævning, hvor borgerforeningen og 
forsamlingshuset er gået sammen. Kontingent 2014 er: 175 kr./husstand, men 
kun 100 kr. for pensionister. 
  Foredrag. Nogle i bestyrelsen har taget initiativ til igen at lave foredrag i for-
samlingshuset. En gammel tradition, hvor forsamlingshusene tidligere dannede 
rammen om mange spændende foredrag. Planen er 2-3 foredrag over vinteren. 
Hold derfor øje med Galten Folkeblad samt info-tavlen i Brugsen. 
Generalforsamling. Torsdag d.27.febr. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

NYT!!!! Foredrag i Herskind Forsamlingshus 
 En gammel tradition er vakt til live. Forsamlingshusene dannede i fordums dage 
ofte ramme omkring foredrag, hvilket nogle fra bestyrelsen synes var en god ide  ́

at genoptage. 

Ruth i krig: Derfor kommer Ruth Brink Christensen, bedre kendt som de ud-
sendte danske soldaternes madmor, til Herskind torsdag d.16.jan. kl.19

30
. 

Ruth har været i Libanon, Irak og Afghanistan, hvor hun som ”mor” for de ud-

sendte, har delt såvel sorger samt glæder med soldaterne. Kom og oplev hendes 
levende og medrivende foredrag. Entre 75,- kr. incl. kaffe og brød. 

  Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil deltage i dette superforedrag, som ingen 

må gå glip af. 
Anna Margr. 
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Herskind Forsamlingshus 
Bestyrelsen i Herskind forsamlingshus: 

Formand: Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8 Herskind Tlf: 86954180 
 og 5358 1303. Mail: annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk                   

Næstform.: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 2485 0753 
Kasserer: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind    Tlf: 8695 4183 
Sekretær og udlejningsansvarlig: Merete Taastrup, Ladingvej 2 Herskind 
Hjemmeside ansvarlig: Bettinna Kaalund, Langelinie 61    Tlf: 2485 0753 
Best.medlem: Bente Rasmussen, Lærkevænget 24, Herskind Tlf: 2828 9213 
Best.medlem: Rikke Eltved. Langelinie 66, Herskind   Tlf: 5189 1693 
Best.medlem: Berit Pallesen, Vibevænget 39   Tlf.8695 4310 og 2660 2401  
1.suppleant: Sussi Bager, Fuglevænget 24 Herskind   Tlf: 8695 4620 
2.suppleant: Tonni Hansen, Lærkevænget 12 Herskind    Tlf: 8695 4086 
Revisorer: Peder Christensen, Vibevænget 67 Herskind   Tlf: 8695 4057 
              og Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Herskind   Tlf: 8695 4155 
Revisorsuppleant: Anne Kaae, Ladingvej 4, Herskind 

 
Seniorklub-møde d.20.nov 

 
Spejdernes julemarked d.24.nov.  

Herskind Dilettantforening 
HERSKIND DILETTANTERNE SKYDER! 
   Som alle sikkert ved, så forstyrres ens fritid konstant af arbejdslivet! 
Det har i den grad ramt Herskind dilettanternes forestilling ”Money, 
money, money!”. Derfor ser vi os nødsaget til at udskyde forestillingen 
i vinteren 2014 til vinteren 2015.  
   Foreningen er naturligvis stadig åben for alle med teatralske interesser 
på og uden for scenen – formanden kan kontaktes på 2373 1775. 
På en let vingeskudt forenings vegne   Mette Rask Bøgh 
Bestyrelsen:  
Formand: Mette Rask Bøgh, Langelinie 53. Tlf. 3052 1766 
Kasserer: Susanne Lauridtsen, Fuglevænget 29. Tlf. 2173 4339 
Medlem: Anita Haurum, Fuglevænget 58. Tlf. 8695 4171 

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

mailto:annamargrethe@herskind-forsamlingshus.dk
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 

Introduktion. Vinteren er ved at bide sig fast. Men det skal ikke forhindre 

flere dejlige arrangementer i den kommende tid 

Afholdte begivenheder: 

Andespil. Som altid var der et stort opbud og en god stemning. Jeg håber, 
alle havde en god aften. 

Liv i forsamlingshusene arrangement. En fantastisk oplevelse og et brag 

af en musisk oplevelse. Det var en god koncert. 

Hvis du ikke var med, kan du se, hvad du gik glip af, ved at gå ind på hjemme-
siden www.skivholme.net, hvor du kan se et af de numre, der blev spillet live. 

Kommende begivenheder: 

Juletræsfest søndag den 29.dec. kl.14. Børnenes fest. Der skal danses om 

træet, spises, synges, leges, og hvis vi er heldige, kommer julemanden forbi. 

Generalforsamling torsdag d.20.febr. Der er spisning for medlemmer med 

familie kl.18. Generalforsamlingen starter kl.19. Det er allerede nu muligt at 

tilmelde sig via hjemmesiden www.skivholme.net via “kontakt os” på forsi-
den af hjemmesiden, eller der kan ringes til Søren Stein eller Allan Hasager. 

Fastelavnssoldater. Nærmere info, dato m.v. kan ses på www.skivholme.net  

Bestyrelsen: 

Formand: Søren Stein  Høstvej 6              8694 4947 / 4020 5158 

Kasserer: Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 

Niels Jørgensen.   Ladingvej 28A tlf. 4087 5534 

Nina Andersen  Terpvej 2               8695 4366 / 2462 9433  

Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B    8695 4491 / 2382 2501  

Gert Nielsen.  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955 

Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069 

Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 

 

HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net 

 

Allan Bank Hasager 
 

http://www.skivholme.net/
http://www.skivholme.net/
http://www.skivholme.net/
http://www.skivholme.net/
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

  "Velkommen nytår og velkommen her" har vi allerede 

sunget i kirkerne, for kirkens nytår begynder 1.søndag i 

advent. Det er forventningens tid op til julehøjtiden. 

  Efteråret har budt på mange fine oplevelser - både her 

og i samarbejdet med de andre kirker i nærheden. Her 

skal kun nævnes den dejlige koncert med Erik Grip i en 

stopfuld Sjelle Kirke og fejringen af 400-året for klokken 

i Skivholme Kirke. 

  På sognenes hjemmeside kan man se eller gense det hele: Der er mange 

fine billeder, og man kan læse både præstens prædiken og de vindende 

historier i den lille konkurrence: "Kirkeklokken fortæller". Det nye kirke-

blad får vi stadig i papirudgave; men det findes også på hjemmesiden: 
www.skivholmekirke.dk eller www.sjellekirke.dk eller www.skjørringkirke.dk 

Alle gudstjenestetider står i grøn farve på midtersiderne i kirkebladet. Som 

noget nyt vil menighedsrådet tilbyde en kop kaffe og småkager i våbenhu-

set efter gudstjenesten. 

Her kommer datoer og en kort omtale af kommende begivenheder: 

Søndag d.15.dec.kl.10
30

 genåbnes Skjørring Kirke med bl.a. nyt gulv og 

med det gamle nyrensede alterbillede på rette plads. Efter gudstjenesten 

serverer Jette glögg og klejner i våbenhuset. 

Mandag d.16.dec.kl.20 i Sjelle Kirke er der vist mulighed for at høre 

"englesang", for da kommer prisbelønnede Aarhus Pigekor for at synge 

julen ind. 

Onsdag d.18.dec.kl.19 i Skivholme Kirke opfører "Hertha" igen i år de 

stemningsfulde, gamle julespil fra Ungarn med sange og løjer! - en dejlig 

tradition. 

Torsdag d.16.jan.kl.19 i Storring Kirke og konfirmandstue er der 

kirkehøjskole med historiefortælleren Birgitte Arendt:"Kys jorden - når 

glæden flyder over". 

Søndag d.19.jan.kl. 13
30

 i Skivholme Kirke er der nytårsfest og koncert. 

Vi kan igen glæde os til at høre Anne-Marie Elbech på orgel og Rolf 

Sandmark på basun. Efter koncerten er der traditionsrigt kaffebord i 

Sognegården. 

http://www.skivholmekirke.dk/
http://www.sjellekirke.dk/
http://www.skjørringkirke.dk/
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 Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd  

Tirsdag d.21.jan.kl.19 i Sjelle Kirke er der rockgudstjeneste arrangeret 

af ungdomspræst Peter Tast. 

 Torsdag d.23.jan. og torsdag d.20.febr.kl.14
30

 er der torsdagshygge i 

Sognegården med oplæsning, fortælling og sang til kaffen. Alle i alle 

aldre er velkomne! 

Søndag d.26.jan. kl.16 i Galten Kirke: KirkeMUSIKhøjskolens 

nytårskoncert med kirkens organist, Lars Rosenlund. 

Søndag d.2.febr.kl.16 i Sjelle Kirke bliver der SPILLEMANDSMESSE 

med gruppen "Jydsk på næsen" assisteret af os selv - organist, kirkesanger 

og kirkekor. 

Torsdag d. 6. februar kl.14 kirkehøjskole i Skovby Kirke og Sogne-

gård:"Kan Gud ikke lide gasbeton", lysbilledforedrag om moderne 

kirkebyggeri ved Lektor Benny Grey Schuster. 

Onsdag d.26.febr.kl.19 kirkekehøjskole i Skivholme. Kort gudstjeneste i 

kirken og derefter foredrag i Sognegården ved sognepræst Anna Mejlhede 

og astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet Anja C. Andersen : "Livet er et 

mirakel". Foredragets titel er taget fra deres bog fra 2012, og billedet på 

forsiden af kirkebladet er også fra bogen. På billedet sidder den ene person 

med en bog med et kors - mens den anden udforsker universet. Tro og/eller 

videnskab? Kan/skal det uforklarlige forklares? Hvert svar rejser nye 

spørgsmål. Mon præsten og videnskabskvinden er uenige eller??? 
 

Alle er velkomne! Ældre og gangbesværede kan bestille gratis taxa til og 

fra gudstjenester og kirkelige arrangementer: Skanderborg Taxa 8651 0000 - 

helst dagen før.             Eva Bach 

  
Nikolaj får 1.præmie for sin historie Karen får 1.præmien for sin historie 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra ulvene 
  Her i efteråret har vi arbejdet med knivbevis, presset blade, lavet lygter, 

og vi har lavet vores eget ulve-møde-tæppe med vores håndaftryk på. 

  Ulvene har brugt de seneste møder i november på forberedelser til 

spejdernes julemarked. Vi har bl.a. lavet juledekorationer til områdets 

pensionister (over 70 år) med stor hjælp fra ulvenes forældre og bedste-

forældre. Rigtig flot arbejdsindsats. 

  Ulvenes sidste møde for i år er tirsdag d.3.dec. fra kl.17
30

 til 19. 

Vi ses efter juleferien tirsdag den 7.januar 2014. 

Mange juleulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 

PS: Find os på Facebook. Søg efter "spejderne i Herskind" 

Nyt fra bæverdammen 
  Vi har haft et godt bæverefterår med udeaktiviteter. Vi har været en tur i 

Skivholmeskoven og ved bækken med vores små træskibe. Trangien var 

med, så vi kunne få en kop varm cacao. 

  Vi har også været en tur omkring Hertha og ude på stierne. Og der har 

været julemarkedsaktiviteter, vi har bagt pebernødder og de blev solgt alle. 

  Nu kan vi bare julehygge. Dejligt. Den 5.dec. var der juleafslutning, og vi 

starter ikke før d.23.jan.2014. 

  Hvis du kunne tænke dig at være med til bæver, så kan du kigge ind til os 

en torsdag fra kl.16
30

-18. 

Glædelig jul til alle. Karen 

Juniorspejderne 
"For et par uger siden var der julemarked i forsamlingshuset. Vi solgte ting, 

vi selv havde lavet, fx armbånd, uglehuse, nisser og en masse andre ting. 

Der var en tombola og amerikansk lotteri. Der kom ret mange mennesker, 

og tombolaen blev hurtigt tom. I sommer var vi på sommerlejr, og der 

lavede vi en masse sjov." Skrevet af Nina & Bolette 

 

"Jeg synes, at det er rigtig hyggeligt at gå til juniorspejder, og så kan jeg 

også komme til at snakke sammen med andre." Skrevet af Alexander. 

Tak for i år, god jul & godt nytår til jer alle. 

Vi ses d.7.jan.2014 kl.19 på "Trekanten" 

Altid beredt. Nels Jørgen, Henriette & Joanne 
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KFUM-spejderne i Herskind 

Grupperåd m.v. Herskind Gruppe 

Grupperådet  Adresse og mail  

Grupperådsformand Linda Nielsen  Østre Skolevej 6, Skjørring t
 8694 3282  4055 5262  lindakk@ofir.dk 
Grupperådsmedlem Jens Erik Treldal  Landsbyvænget 1, Herskind
 8695 4748  2328 3040  treldal@gefiberpost.dk 
Grupperådsmedlem Iben Jakobsen  Tinbækparken 11, Skovby   

6040 0022   ibenjak@hotmail.com 
Grupperådsmedlem Jacob Lemming  Vestre Skolevej 19, Skjørring 
 8754 0201  3127 0611  lemming.j@gmail.com 
Grupperådsmedlem Susanne Østergaard Nordmarksvej 3, Sjelle   

8695 4919  2089 6725  suserik@os.dk 
Grupperådsassisstent Henriette Gravgaard Voldbyvej 83, Sjelle Hede 
 8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk 
Kasserer Bent Kristensen  Vestre Skolevej 15, Skjørring   

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

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 
Ledergruppen 
Bæverleder Karen Simonsen  Voldbyvej 32, Sjelle   

8695 4422  4115 2334  KarenSimonsen@spejdernet.dk 
Bæverassistent Helle Simonsen  Saksen 
Ulveflokleder Henriette Gravgaard  Voldbyvej 83, Sjelle Hede  

8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk 
Ulveflokassistent Anne-Dorte Jørgensen Frøkjærvej 15, Harlev J   

2515 7080   annedortesander@gmail.com 
Ulveflokassistent Margit Thygesen  Fuglevænget 17, Herskind   

8695 4543   MargitThygesen@hotmail.com 
Juniorspejderleder Joanne Ryall Jensen  Vibevænget 51, Herskind   

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

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 

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

8695 4180  5358 1303  kajoganna@gmail.com 

IT Joanne Ryall Jensen  Vibevænget 51, Herskind   

8695 4610  2031 0986  jo-jan@mail.dk 

Hyttefar Hans Christian Sørensen og 

hyttemor Kirsten L. Sørensen, Præstbrovej 8, Herskind. Tlf. 8695 4360 
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KFUM-spejderne i Herskind 

Nyt fra Herskind Gruppe 

JULEMARKED 

   KFUM spejderne havde en rigtig dejlig dag med mange købelystne for-

ældre og bedsteforældre samt byens borgere. Tombolaen var som altid et 

trækplaster. I køkkenet havde de travlt med at varme æbleskiver og gløgg.  

   Tak til jer alle for den støtte, I har givet. Overskuddet går ubeskåret til 

spejderarbejdet på Trekanten. 

JULEDEKORATIONER 

  Traditionen tro fik pensionisterne over 70 år en juledekoration. Der skal 

laves mange dekorationer, da det er hele området NORD for åen, der skal 

dækkes. Af samme grund er alderen for pensionister 70 år og derover. Der 

bliver lavet omkring 100 dekorationer. 

  Alle, som modtager en gratis julehilsen fra spejderne, er meget glade for 

denne gestus, som er en god og hyggelig tradition. 

JULETRÆER og DVD 

  Køb dit juletræ lokalt – støt spejderne!! Hos Kirsten og Hans Chr., Præst-

brovej 8, kan du købe juletræer og pyntegrønt. Salg af juletræer og pynte-

grønt går ubeskåret til spejderne i Herskind gruppe.      

  DVD med spejderbilleder i tidsrummet 1976 - 1998, sælges til uhørt lav 

pris: 50,- kr./stk. Et godt julegaveemne til en "spejder". Kan købes hos 

gruppeleder Nels Jørgen Nielsen. Tlf. 8695 4462 og 3082 0243. 

Glædelig jul til jer alle ønskes af ledere og grupperåd 

 
 
 

Hertha Levefællesskab 

 
Adventsspiral i Hertha d.2.dec. 

 
Koncert i Hertha d.8.dec.2013 
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Hertha Levefællesskab 
Arrangementer  

  
Billeder fra julespillet i 2012. I år er det onsdag d.18.dec.kl.19 i Skivholme Kirke 

Lørdags Café d.2.febr. og 2.marts kl.14-16
30

. Alle udefra kan deltage 
   Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. 
Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen. 

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

 

 

 

 

  Kulturforeningen havde torsdag d.28.nov. besøg af Bent Nielsen, som for-
talte om Johannes V. Jensen og derefter læste nogle af hans Himmerlands-
historier. Det var meget fornøjeligt, og der var bagefter en god drøftelse om 
ham og hans søster Thit Jensen. 
 Det kan anbefales, at de, der ikke nåede at høre ham i Hertha, kan få ople-
velsen på Galten Bibliotek. Se side 10. 

På vegne af Kulturforeningen, Rita Lambrecht 

Hjælp hinanden i Herskind 
  Efter 2 år på Samsø er vi tilbage i Herskind/Hertha.  Samsø har oprettet 
en facebook side, som hedder: Vi hjælper hinanden på Samsø. Det er en 
side, hvor alle positive informationer udveksles med hinanden. Det medie 
fællesskab savner jeg her i Herskind.  
  Dog skal der være en aktiv administrator på siden, som har en god menne-
skelig moral og etik, som skal styre siden, så det positive fællesskab beva-
res. Jeg er ikke selv i stand til opgaven, men håber, der er en i byen, som 
har lyst til at påtage sig opgaven som administrator. 
  Jeg har allerede oprettet siden: Hjælp Hinanden I Herskind, så det er en 
mulighed at overtage siden - eller at oprette en helt ny.  

Venlig hilsen Camilla Nielsen, tlf: 3154 2676 

http://www.hertha.dk/
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Hertha Levefællesskab 
Julespil i Skivholme Kirke 

Onsdag den 18. dec.2013 kl.19. Opført af Hertha Levefællesskab. 
Ved juletid samles vi hvert år om bibelens fortælling om Josef og Maria, 
der drager til Betlehem for at blive skrevet i mandtal – om Maria, som 
snart skal føde sit barn, Jesus, men nægtes husly i byen og må føde i stal-
den mellem okse og æsel – om hyrderne på marken, der af en engel får 
bud om barnets fødsel og derfor drager til stalden for at finde Guds søn. 
  Disse begivenheder fortælles, spilles og synges i det julespil, som Hertha 
opfører. Det består af Kristi Fødselsspil og Hyrdespil. Spillene har deres 
rod og oprindelse i de gamle bondesamfund i Ungarn, hvor de i årene 
1500-1700 opførtes hvert år. 
  Når høsten var overstået, samlede en ledende person i et sådant bonde-
samfund en række unge bønderkarle omkring sig for at danne en skuespil-
lertrup. De unge mennesker, der jo hvert år havde set spillet, havde ikke 
svært ved at lære replikkerne. Sværere var det dog – da de udvalgte ikke 
just var byens bedste børn – at de måtte love, at de i den tid, de øvede og 
spillede, ikke måtte drikke, skulle holde sig fra værtshusene, opføre sig 
sømmeligt og være på tilbørlig afstand af pigerne! De måtte ikke synge 
skæmteviser og skulle i et og alt lyde den bonde/læremester, der stod for 
spillet. Blev reglerne brudt, var straffen at betale en bøde til kostumekassen. 
  Rollerne blev udelukkende spillet af mænd, og som sagt ikke just de mest 
skikkelige; men som øvningen skred frem, viste det sig, at spillene havde 
en særdeles gavnlig indflydelse ikke mindst på de urolige gemytter. 
  Når spillet var færdigøvet, vandrede hele skuespillertruppen i dec. fra by 
til by. På kroen, hvor der forinden var gjort plads, bankede de på døren, 
trådte ind i det tætpakkede lokale for så at fremføre deres spil for byens 
folk. Med en blanding af højtid og ”fald-på-halen-komedie” blev der, som 
spillet skred frem, skabt en stemning af andagt og glæde blandet med en 
god portion folkelig humor. 
  Vi spiller disse spil hvert år. Nu bruger vi selvfølgelig mænd og kvinder i 
rollerne. Vi forsager ikke en masse for at være med, og der er ingen bøde-
kasse. Selvom det er det samme spil hvert år, forsøger vi at bringe noget af 
den oprindelige, enfoldige og folkelige varme ind i spillet, således at tilsku-
erne – sammen med den enkle scenografi – får noget, de kan glæde sig 
over resten at året. 
  Kedeligt bliver det ikke. Så når det nu for 7.år i træk banker på døren til 
den fyldte kirke i Skivholme, er det med en varm forventning fra publi-
kum, skuespillerne bliver mødt.   Per Clauson-Kaas 
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Hertha Levefællesskab 
Udvidelse af Hertha grøntsagsordning til Herskind og omegn  

  Har du lyst til for et fast månedligt beløb at høste årstidens biodynamiske 

grøntsager i Herthas gartneri, når det passer dig?  

  Vi har nu endelig mulighed for at invitere Herskind indenfor i vores gart-

nerifællesskab, da Hans Knæhus, som har mange års gartneri og jordbrugs 

erfaringer, har meldt sig på banen. 

  Det handler ikke om billige grøntsager, men om lokalt meget velsmagen-

de grøntsager, som dyrkes samtidig med, at vi tager ansvar for, at jordens 

struktur, humusindhold og liv opbygges, så der også kan dyrkes gode af-

grøder i fremtiden. Du binder dig til et år ad gangen, og vi skal have dæk-

ket Hans´s løn, så prisen skal sættes, så der er plads til det. Der vil være 

noget frivilligt arbejde i sæsonen, som er rigtig hyggeligt, hvor du også 

kommer til at kende de øvrige medlemmer. 

  Vi skal lave en ordning, som ikke konkurrerer med Brugsen. 

  De nærmere detaljer kommer senere, men er du interesseret, må du gerne  

kontakte mig på birtheholt@live.dk eller tlf. 3095 4577. Har du gode idéer 

til konceptet, vil jeg også gerne høre dem. 

  Der vil være et introduktionsmøde tirsdag d.28.jan.kl.19 i salen på Hertha 

med en nærmere præsentation af projektet. På www.Hertha.dk kan du læse 

nogle artikler om den nuværende ordning.               Birthe Holt 

mailto:birtheholt@live.dk
http://www.hertha.dk/
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvor blev valgmødet d.5.nov. afholdt? 

  2. Er der lørdagscafe på Hertha? 

  3. Hvem har løbebånd? 

  4. Sælger spejderne juletræer?      Hvor? 

  5. Hvilken dato er der Landsbydag i 2014? 

  6. Hvad sker der i Herskind F-hus d.16.jan.? 

  7. Hvor blev lyset slukket?                  Hvorfor? 

  8. Hvem afholder HB kursus i brug af hjertestarter for? 

  9. Hvem blandt annoncørerne sælger blomster til private? 

10. Bliver der dilettant i 2014? 

11. Hvilken dato er der årsmøde i Landsbyrådet? 

12. Hvem er redaktør for kirkens sider? 

13. Hvad sker der i Skivholme F-hus d. 20.febr.2014? 

14. Hvem har en rullende reklamesøjle? 

15. Er der nytårscafe´på Galten Bibliotek? 
 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 5.marts 2014  
Indsendt af: 
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Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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  Herskindsigt        36.årgang nr.140         Dec. 2013 
 

 
Mogens Grejsen foran panelet d.5.11. 

 

 
Salg ved valgmødet d.5.nov. 

 
Johnny Gøthe i stalden ved bænkeindv.1.11. 

 

 
Borgmesteren taler ved bænkeindvielsen 

 
Thomas Frøkjær i sognegården ved 

kirkeklokkens 400 års fødselsdag 
 

Fredagscafé 25.nov.2013 

  


