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Leder
Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Jesper Laursen.

“Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre uden, at han holder 
noget af dets liv i sin hånd. Det kan 

være meget lidt, en forbigående stemning, 
en oplagthed, man får til at visne, eller som 
man vækker, en lede man uddyber eller 
hæver. Men det kan også være forfærdende 
meget, så det simpelthen står til den enkelte, 
om den andens liv lykkes eller ej”
K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyl-
dendal 1956.

Som uerfaren lederskribent, måtte jeg ty 
til gennemgang af tidligere ledere i min, 

efterhånden 6 år gamle, Herskindsigtsam-
ling for at konstatere, at yndede citater er 
velkomne. Således tillader jeg mig derfor at 
bringe mit eget yndlingscitat, hvor Løg-
strup indrammer en helt grundlæggende 
præmis for os mennesker; Vi har altid et 
medansvar for den andens befindende!    
   Alligevel tror jeg, at de fleste af os fra tid 
til anden glemmer, hvilken betydning vi 
har for hinandens trivsel, og derfor ikke 
kærer os nok om den andens ve og vel.    
   Nogle gange kan spørgsmål som 
”hvordan har du det?” være tilstrækkeligt 
forløsende, og i andre tilfælde skal der 
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interveneres mere retorisk insisterende. I 
hvert fald er det nævnte citat en påmindel-
se om, at vi, i vores gensidige udlevering til 
hinanden, let kan gøre en forskel, der gør 
en forskel for vores medmennesker.
   Der er, for mig, ingen tvivl om, at sam-
menhængskraften i landsbyer som Her-
skind og Skivholme i høj grad er båret af 
frie og villige kræfter, der forenes i inter-
essefællesskaber. Allerede fra min første 
færd i Herskind, oplevede jeg, ikke mindst 
takket være dette fine blad, at sognet er 
velforsynet med foreningsliv og dermed 
engagerede ildsjæle, der med deres ildhu, 

inspirerer  medmennesker til foretagsom-
hed i det store kludetæppe, der kendeteg-
ner foreningslivet på disse kanter.    
   Hermed en hyldest til dem, der tager vare 
på Løgstrups etiske fordring ved at skabe 
inkluderende fælleskaber, der styrker vores 
sjælelige og kropslige sundhed. Og vores 
børns.
   Hvis de foreløbige julehandler og jule-
frokoster ikke har fået dig i den rette jul-
estemning, må du fluks læse videre i denne 
udgave, hvor bladets flittige skribenter 
fletter fingre med julerierne og sidste nyt 
fra sognet. God jul og god læselyst! 
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“Alligevel tror jeg, at de fleste af os 
fra tid til anden glemmer, hvilken 

betydning vi har for hinandens trivsel”
Jesper Laursen
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Landsbyrådet
 December

hvad det er, vi lever af - og skal leve af i 
fremtidens Danmark.
   Landsbyrådet,  Herskind Skole og 
Børnehus, Fællesbestyrelsen med flere 
har i samarbejde fastlagt årets tema for 
Landsbydagen. Det kommer til  at han-
dle om, hvordan vi får skolens elever 
gjort interesserede i, hvad der sker i 
vores lokale virksomheder.
   Den nye skolelov indeholder en 
hensigtserklæring om, at skolerne skal 
orientere sig mere i retning af et samar-
bejde med det omgivende samfund. 
   Det er en spændende udfordring for 
skolen, men som alle ved, har skol-
erne for tiden store udfordringer med 
skolereformen, så hvis vi skal ”komme 
ud over kanten,” vil det være en fordel 
for alle, at vi står sammen om den 
opgave. 
   Det kan vi gøre ved at hjælpe hin-
anden med at skaffe kontakter og 
forbindelse til lokale virksomheder, 
for eksempel ved at få dem til at åbne 
dørene for vores elever. Få eleverne til 
at arbejde med det, som de ser og

Forsættes på side 6

Årets tema til landsbydagen:   
VILD MED VIRKSOMHEDER

•	 Hvad	laver	far	og	mor?
•	 Hvad	skal	vi	leve	af?	
•	 Hvad	sker	der	ude	på	virksom-	
 hederne?
•	 Hvilke	muligheder	har	jeg?
•	 Hvilke	muligheder	har	vi	sam-	
 men?
•	 Hvem	arbejder	her?
•	 Hvad	fremstiller	de	her?
•	 Hvor	er	kunderne?
•	 Hvor	kommer	materialerne	fra?	
•	 Hvem	køber	det,	I	fremstiller?
•	 Hvordan	er	jobmulighederne?
•	 Hvad	skal	vi	lave	i	fremtiden?
•	 Hvad	kræver	det	at	være	ansat		
 her?
•	 Hvor	gammel	skal	jeg	være	for		
 at få et arbejde her?
•	 Hvor	mange	arbejder	der	her?
•	 Hvordan	er	det	at	drive	virk-	 	
 somhed ?

Det er blot et udvalg af de spørgsmål, 
som er vigtige at kende svarene på, for 
at vi - og især vores børn - får indsigt i, 

Af Inge Lorenzen
inge.lorenzen@randers.dk
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oplever ved at komme ind på en virk-
somhed. Og ikke mindst videreformid-
le deres oplevelser.
   Det sidste, forestiller vi os, kunne ske 
på Landsbydagen i Herskind Hallen

 FREDAG DEN 8. APRIL 2016.

   Vi er ved at samle oplysninger om 
alle lokale virksomheder nord for åen. 
Denne database, har vi forestillet os, 
ville kunne videreudvikles til en for-
løber for et lokalt erhvervsråd, hvor de 
lokale virksomheder kunne have nytte 
af at lære hinanden nærmere at kende.
   Vi forestiller os, at elevernes besøg på 
de lokale virksomheder vil kunne re-
sultere i en stand på Landsbydagen for 
hver deltagende virksomhed. På stand-
en vil eleverne få til opgave at videre-
formidle ved at fortælle, vise, beskrive, 
illustere om de besøgte virksomheder. 
   Vi synes, der er en række spændende 
perspektiver i denne øvelse og håber 
på, at aktiviteten på Landsbydagen vil  
blive startskuddet på et tættere samar-
bejde mellem skolen og samfundet, 
men måske også startskuddet på et 
tættere samarbejde de lokale virksom-
heder imellem (Erhvervsråd).
   Vi vil derfor opfordre alle, der driver, 
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Fredagsdisco
Fredag d. 26. februar 2016 er der 
diskotek i forsamlingshuset. Arrange-
mentet er vokset ud af et samarbejde 
mellem forsamlingshusets bestyrelse 
og Hermus. Fra klokken 19 – 21 er der 
åbent for børn til og med 4. klasse, og 
fra klokken 21.30 – 23.30 er aftenen 
tilegnet børn fra 5. – 7. klasse. 
Der bliver plads til både sjove sanglege 
og discodans, så sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen. Der kommer invi-
tationer sidst i januar.

Af Inge Lorenzen
inge.lorenzen@randers.dk

I sidste nummer af Herskindsigt havde 
Landsbyrådet en artikel med titlen 
Generalforsamling – et evigt problem.     
   Her præsenterede vi en idé om, at 
foreningerne holdt generalforsamling 
på samme dag – og at foreningerne 
lavede ”en fest ud af det” med frokost, 
børnepasning og det hele.
Idéen har været sendt til høring i de 
forskellige foreninger, og de fleste 
foreninger foretrækker at holde gener-
alforsamling på traditionel vis. Dermed 
er tanken om en fælles generalforsam-
lingsdag død.
For Landsbyrådet Herskind-Skivholme 

eller har forbindelse til lokale virksom-
heder, til at støtte op om denne fælles 
indsats for vores lokalsamfund og 
skole.
Der vil blive lavet en direkte officiel 
henvendelse med flere praktiske oplys-
ninger senere, når vi har fået de prak-
tiske forhold i projektet afklaret.

betyder det, at vi afvikler Landsbyrå-
dets årsmøde den 23. februar kl.18.00 
på Herskindskolen.
Vi vil som sædvanlig byde på et let 
måltid og en god debat om Landsby-
rådets virke.  Invitation og årsrapport 
vil kunne findes i Brugsen og på www.
herskind-skivholme.dk  fra først i 
februar.
Tilbage er kun at opfordre alle til at 
værne om vores foreningsliv ved at 
møde op til en eller flere af de general-
forsamlinger, der traditionelt alle ligger 
i februar-april.

Generalforsamling – et evigt problem
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Af Lone Mørch
lmorch@gefiber.dk

Efter tidsplan fra Veje og Trafik afdelingen 
skulle der være asfalt på cykelstien mellem 
Skivholme og Herskindskolen 14. decem-
ber 2015. Vi ville da holde officiel indvielse 
af cykelstien fredag 18. december 2015.
MEN …. så kom denne meddelelse fra 
Skanderborg  Veje og Trafik :

“Til Landbyrådet Herskind-Skivholme og til 
Herskind Skole
Vi har tidligere fremsendt en tidsplan for 
cykelstiarbejdet langs Ladingvej. Denne 
plan sagde, at vi ville være færdige med 
asfaltarbejdet den 18. december.
Det må vi nu desværre sige, at det tror vi 
ikke vil lykkes. Det har været meget svært 
at arbejde i den meget regnfulde periode, vi 
har været igennem, og dette har bevirket, 
at tingene har taget længere tid. Og vi har 
store problemer med at opnå den rigtige 
komprimering af sand og grus, så længe 

 December

materialet er så vådt som det er nu.
Vi arbejder stadig hårdt på at få asfalt på 
inden juleferien, men hvis det lykkes, tror 
vi, at vi først bliver færdige den tirsdag den 
22. december. 
Hvis ikke det lykkes, er det svært at skaffe 
asfalt i den følgende måneder, og det bør 
overvejes at udføre færdiggørelsen samtidig 
med de afsluttende slidlags- og muld-arbe-
jder i foråret, sådan at vi er sikre på at få et 
godt resultat.
Dette kolliderer sikkert med jeres planer om 
festlighed i forbindelse med åbning af stien. 
Det er vi meget kede af, men vi kan ikke 
rigtig gøre noget ved det.
Det var måske også en overvejelse værd 
at udsætte indvielsen til efter de afsluttede 
arbejder i foråret.”

Så derfor har vi i cykelsti-udvalget besluttet 
af UDSÆTTE indvielsen til en gang i det 
nye år. 

Cykelstiudvalget i Skivholme



  9  2015

Billeder fra arbejdet med cykelstien til Skivholme. Foto: Hans Gravsholt
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Landbysamvirket
Af Knud Erik Elmann Jensen
knud.erik.elmann@mail.com

Landsbysamvirket er en forening, som 
arbejder for at fremme livet og trivsel 
i landsbyerne og på landet. Som regel i 
samarbejde med Skanderborg Kommune 
og landsbyerne. Vi går ikke ind i konkrete, 
lokale problemstillinger. Det overlader vi 
til de lokale foreninger. Men ofte er det 
sådan, at de samme problemstillinger går 
igen fra den ene landsby til den anden.  
Her kan Samvirket hjælpe. 

Moesgaard Museum og Skanderborg 
Kommune har indledt samarbejde om 
pleje af gravehøje på privat jord. Vi har 
hjulpet med moralsk støtte og forslag til 
lokale kontaktpersoner, der ville være 
aktive plejere af fortidsminderne. Erfaring-
erne er nu udbredt til det meste af landet.  
Et seminar med 64 deltagere fra kommun-
er, naturfredningsforening, Naturstyrelsen, 
nationalpark, museer og flere foreninger 
hørte om vedligeholdelse af gravhøje, 
stendysser, naturformidling, landskab og 
geologi. Hvordan man inddrager frivillige, 
hvordan man organiserer de mange tiltag. 
Det hele flot organiseret og styret af Char-

lotte Walløe, Skanderborg Kommune og 
Marlene Sørensen, Moesgaard Museum. 

Årets Liv i Forsamlingshusene er gennem-
ført med bl.a. Skivholme og Sjelle forsam-
lingshuse. Via midler fra Kultursamvirket 
og Landsbysamvirket er der kommet godt 
gang i afholdelse af kulturelle arrange-
menter, typisk koncerter, i vores forsam-
lingshuse. En del huse bygger videre på er-
faringerne og laver yderligere koncerter. På 
det netop afholdte landsbytræf i regionen 
benyttede vi lejligheden til at fortælle om 
netop Liv i Forsamlingshusene. De to 
kommuner på Djursland benytter samme 
model med samme gode resultater, så der 
er forbilleder for yderligere kommuner. 
Træffet er interessant for alle aktive i lands-
byerne og holdes næste år i Hedensted 
Kommune.

Region Midtjylland uddeler Årets Lands-
bypris efter indstilling fra regionens 
kommuner. Landsbysamvirket har valgt 
at udnævne Årets Landsby i Skander-
borg Kommune. Der følger 5000 kr. med, 
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Nyt fra Galten Bibliotek

Af: Brita Rodam

Husk: Onsdag formiddag er der åbent for 
småbørn. Alle småbørn er velkomne hver 
onsdag formiddag i tidsrummet fra klok-
ken 9 til klokken 11. 
  Bibliotekets åbningstider er de sædvan-
lige, dvs. mandag-torsdag kl.13-19, fredag 
kl.10-16 og lørdag kl.10-13. Også den 
ubetjente åbningstid fra mandag til torsdag 
inkl. fra kl.11 til 13.
  Nu er det muligt at låse sig selv ind 
søndag-torsdag kl.8-22 og fredag-lørdag 
kl.8-19. Hent folder om det på biblioteket 
og/eller spørg personalet.

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

foruden at landsbyen går videre i regionens 
udpegningsproces. Udnævnelse i Skander-
borg sker i perioden op mod jul. Det har 
vist sig, at de udnævnte landsbyer får en 
betydelig presseomtale på dette initiativ.  
Se i øvrigt Landsbysamvirkets web¬side 
www.landsbysamvirket.dk. Der er blandt 
andet vedtægter for Landsbysamvirket og 
regler for uddeling af midler fra Landdis-
triktspuljen. Læg mærke til, at der er gen-
eralforsamling d. 25. februar og at fristen 
for at søge Landdistriktspuljen er 1. april.

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

  Egil Jørgensen (Næstformand), Hårby.

  Arne Nørskov (Kasserer), Hylke.

  Orla Jegstrup (Webmaster), Jeksen.

  Knud Erik E. Jensen (Sekretær), Hørning.

  Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ry.

  Leif Ifversen Olesen, Voerladegård.

  Revisor: Hans Gravsholt, Herskind.
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Skanderborg Afdeling

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

Lørdag 26. september stod DN´s 
Skanderborgafdeling for en svampetur 
i Kolskoven. Starten var på P-pladsen 
ved Kollens Mølle cirka 1½ km nord 
for Jeksen. Der var cirka 50 deltagere, 
som i 1½ time med kurve og knive 
”blev sluppet løs” i Kolskoven. 
   Derefter samledes man ved P-
pladsen, hvor Peter Lange fra Stjær 
gennemgik de fundne svampe, gav 

gode råd om tilberedning og fortalte 
om både giftige og spiselige svampe. 
Hans viden om svampe er imponer-
ende.
   Mange havde kaffe og kage med, og
en del børn deltog. Vejret var fint, 
og det var tydeligt, at det ikke kun 

	  

	  

Peter Lange gennemgår det fundne.

var svampe, man gik efter. Efter 
godt en time var de fundne svampe 
gennemgået. De fleste blev kasseret, 
men nogle fik gode svampe med hjem. 
   Det var faktisk en fordel, at der i 
år var mindre end halvt så mange 
delta-gere som i 2014. Det var derfor 
muligt at få gennemgået alle de fundne 
svampe. Peter Lange vil helst undgå, at 
nogle bliver syge, fordi de har spist de 
forkerte svampe. Han var noget nervøs 
forrige år. 

DN-tur til Horndrup Å
Søndag 8.november stod DN Skander-
borg Afdeling for en meget vellykket 
tur til området ved Horndrup Å, syd 
for Mossø. Der var cirka 40.deltagere, 
og vejret var fint. Otto Andersen, DN, 
og gårdejer Uffe Clausen gav en meget 
fin omtale af det, man kom forbi.

Otto Andersen fortæller. Foto: Hans Gravsholt
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DN-tur vinter 2016
Kyndelmisseturen går til Mossøfred-
ningen lørdag 23. januar. Start klok-
ken13.00 fra gårdsplads ved Emborgvej 
60, Boes. Turleder er Otto Andersen. 
Husk varmt tøj. Der er planlagt mange 
andre ture. Mere om dem i næste num-
mer af Herskindsigt. Tilmelding er ikke 
nødvendig, og DN´s ture er gratis.

Årsmøde
DN’s afdeling i Skanderborg holdt 
årsmøde tirsdag 3.november. Beretnin-

gen kan findes på http://www.dn.dk/
Default.aspx?ID=251. Thyge Nygaard, 
der er landbrugspolitisk seniorrådgi-
ver ved DN´sekretariat, fortalte om 
fordele og ulemper ved total omlæg-
ning til økologisk landbrug.
  Karin V. Nielsen og Gert Thøgersen 
ønskede ikke at forsætte som sup-
pleanter, og Hans Gravsholt ønskede at 
gå ud af bestyrelsen.
På mødet blev der valgt ny bestyrelse, 
og den er efter konstituering:

 Tina Christie Fleischer, formand T.C.Fleischer@ofir.dk
 Olaf Møller, næstformand   olaf.moeller@mail.dk
 Niels Thernøe.     niels-thernoe@mail.dk
 Otto Andersen, sekretær+ture   karot@andersen.gmail.dk
 Søren Brandt     hasomb@os.dk
 Bente Andersen      bentegyldenmuld3@hotmail.com
 Jacob Andersen     jacobsoelgaard@gmail.com
 Nanna Richter            Nannac_richter@hotmail.com
 Hanne Borre, ture   hb@postkasse.net
 Jan Hougaard     hb@postkasse.net
 Henrik Borgtoft Pedersen    borgtoft@hotmail.com
 Klaus Egholm      egholm@mail.dk
 Keld Mortensen          keldmortensen@natureeyes.dk
 Hans Jacobsen, ture   hans49jakobsen@gmail.com
 Svend Nedergaard Pedersen  svendnpedersen@yahoo.dk
 
 Suppleanter
 Hans Gravsholt, ture   hagra@gefiberpost.dk
 Poul Ganer      poul@ganer.dk
 
 Ad hoc medlemmer
 Erik Kjær Hansen (hj.side)  KjaerHansen@mac.com
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Annonce: 

 

Dans for ældre  
den sidste tirsdag i januar, februar og marts. 

Kom til en glad danseaften på Tjørnehaven. 
Næste gang: Tirsdag d.26.jan.2015 kl.18 - 22. 
Vi begynder med spisning af 2 stk. smørrebrød. 

Kaffe og småkager i pausen. 
Drikkevarer kan købes i baren. 

Pris 80 kr. for smørrebrød, dans og kaffe. 
Der kan købes ekstra smørrebrød.  

Af hensyn til bestilling af smørrebrød tilmelding hos: 
Alice Berglund 2483 3755 / berglund@kabelmail.dk  

eller Aase Sejr 6075 3764 / sejr1@mail.dk  
 Aktivitetsrådet, Tjørnehaven 

 

 
Seniorforeningen for Galten og omegn 

Medlem af landsforeningen Danske Seniorer   
14.12. Julehygge i Sognegården i Galten 
11.  1. Underholdning ved præsten og krokonen *) 
15.  2. Foredrag.Færøeren&Grønland v.Ole Christoffersen*) 
14.  3. Sang og musik ved Ole Bech *) 
11.  4. Generalforsamling i Sognegården i Galten 
 *) Arrangementet er i Sognegården i Galten 
Bestyrelse:  
Kristian Møller(form.)tlf.4089 6948 Ruth Østergaard tlf.2643 4704    
Lis Thirup (kasserer) tlf.8694 4606  Rita Ravn            tlf.8694 3791 
Lis Bjerring               tlf.8695 0343  Holger Thomsen tlf.8694 4542 
Vita Hansen (sekr.)   tlf.2065 0274 
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

Af Kim Sørensen
kim.soerensen@skanderborg.dk

Allerede i juni skrev Jesper: ”Nu kom-
mer lysreguleringen,” og i sidste Her-
skindsigt skrev jeg om trafikken ved 
Herskind Skole & Børnehus. Dette er 
stadigvæk aktuelt, men nu ser det ud 
til, at der sker noget!
   Som mange af jer sikkert har set, 
er der kommet en lysregulering i 
Herskind by. Fremover vil der være 
rødt lys både for biler og fodgængere. 
Når bilerne kører med den tilladte 
hastighed, skifter lyset til grønt, og 
når man trykker på knappen, får man 
grønt lys som gående.
   Dette skulle gerne gøre overgangen 
over Langelinie meget mere trafiksik-
ker, og vi håber, at mange fremover vil 
benytte sig af den nye lysregulerede 
overgang, når de skal op til skolen fra 
Herskind by.
   Der viste sig at være problemer med 
at forankre den høje mast midt på 
vejen. Der var nogle rør i jorden...

Cykelsti til Skivholme
Cykelstien op til Skivholme bliver fær-
dig i løbet af januar, så vi kan nok ikke 
gå på cykelstien op til kirken sidste 
skoledag før jul, hvor vi traditionen 

tro går i kirke med hele skolen.
   Indvielsen af stien i starten af det 
nye år sker i samarbejde mellem 
Landsbyrådet og Herskind Skole & 
Børnehus. 
   Indvielsen vil starte ved Brugsen, 
hvorefter vi går over vejen ved den 
nye lysregulering. Ved skolen bliver 
der holdt taler, hvorefter vi fortsætter 
til Skivholme Forsamlingshus, hvor 
der vil være en lille forfriskning.
Vi melder ud senere når dato og tids-
punkt ligger fast.

Gå-bus
I løbet af januar håber vi på at kunne 
få en gå-bus til at ”køre”. Gå-bussen er 
for skolens yngste elever, som vil blive 
afhentet af nogle ”chauffører” fra de 
ældste klasser ved udvalgte stoppeste-
der. Gå-bussen kendes allerede fra 
Bakkeskolen i Hørning og Møllesko-
len i Ry. 
   Gå-bussen er for skolens elever, og 
forældre kan tilmelde deres børn via 
en app. Alt dette vil der komme mere 
om, når vi ved noget mere. Der er to, 
som har meldt sig som kontaktper-
soner. Det er Jesper Raben Laursen 
og Tommy Schlægelberg, som skal på 
kursus torsdag 17. december.
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Herskind Brugsforening
 December

Af Morten Dam
morten.dam@mail.dk

Siden sidst

Kundeinvolveringsmøde
I oktober havde vi inviteret cirka 15 
kunder til et møde sammen med vores 
salgsrådgiver Kjeld Kirkedahl fra Coop.
Mødet gik ud på, at kunderne kunne 
komme med ris og ros samt forslag til 
ændringer og tilføjelser til butikken.    
   Uddeleren var også tilstede, men 
måtte ikke komme med nogle kom-
mentarer, da kunderne frit skulle 
kunne komme frem med deres 
synspunkter. 
   Der kom rigtige mange gode forslag 
og ideer på bordet, som vi arbejder 
videre med. Så stor tak for jeres bidrag.

Online handel:
Vi skrev tidligere i Herskindsigt, at vi 
i løbet af efteråret ville være klar med 
online handel til jer lokale kunder. Det 
er desværre faldet til jorden, da vores 
samarbejdspartner, Thomberg ApS, er 
blevet opkøbt af Dansk Supermarked. 
Efter opkøbet ønskede Dansk Super-

marked ikke at fortsætte samarbejdet 
og opsagde derfor kontrakten. 
   Det er vi rigtig kede af, da vi havde 
opnået en omsætning på omkring 
80.000 kroner om måneden.
Indtil videre har vi ikke nye planer om 
online handel. 

Julearrangement
Børnenes julesokker kunne afleveres 
fra 1. december og kan afhentes igen 
godt fyldte (forhåbentlig)  20. decem-
ber, hvor julemanden gerne skulle 
komme. Der er æbleskiver med mere 
til børn og voksne fra klokken 11.00 til 
12.30. 

Nytår
Den 31. december fra klokken 12.00 
til 14.00 serveres der champagne med 
mere, og vi ønsker jer et godt nytår.

HUSK
Generalforsamling
Der holdes generalforsamling onsdag  
20. april 2016 klokken 19.00 i Herskind 
Forsamlingshus.
   Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
og kom og bak op om vores fælles 
Brugs.
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 Bestyrelsen

  Formand: 
  Morten Dam, Herskind, tlf. 2371 6571

  Næstformand: 
  Lis Weiling, Herskind, tlf. 8695 4177

  Sekretær: 
  Ruth Bluhm, Herskind, tlf. 3135 6603

  Best. medlemmer: 
  Tina Bysted Røhr, Sjelle, tlf. 4224 2986

  Børge Pedersen, Herskind, tlf. 8695 4144 

  Jørn Bach Jensen, Herskind, tlf. 4076 9755

  Peter Fjeldsted, Skivholme, tlf. 2360 4241

  Suppleant: 
  Merete Taastrup, Herskind

Vidste du
At hvis hver kunde køber for blot 2 
kroner ekstra hver gang, giver det en 
omsætningsstigning på 300.000 kroner 
om året – det må da give stof til efter-
tanke...
At dit hus har 10 % højere salgsværdi, 
hvis der er en dagligvarebutik i byen.

Sikker trafik
Forskning fra Ålborg universitet og 
Trygfonden viser, at cyklister kan 
nedsætte risikoen for at blive kørt ned i 
trafikken med 48 pct. ved at iklæde sig 
pangfarver. Med en godkendt refleks 
kan du ses af bilisterne på en afstand 
af 140 meter, og din risiko for at blive 
ramt af en bil i mørket mindskes med 
85%.(Kilde: trygfonden.dk).
Der er derfor alt mulig grund til at 
benytte sig af Herskind Brugs´ supertil-
bud på trafikveste. Indtil 24. december 
kan du bestille en vest i børne- eller 
voksenstørrelse til 10 kroner. Vestene 
leveres af OK og kan afhentes i Brugsen 
snarligt efter juleaften

HUSK 
Som medlem får du mange gode tilbud 
fra CoopPlus sendt til din mailadresse.
Herskind Brugs sender tilbud til dig 
via sms, så send en mail med dit num-
mer til brugsen@herskindbrugs.dk. Så 
får du en sms næste gang, der er gode 
tilbud i butikken.



18

Vi holder pause
 December

Af Jakob Houg Jakobsen
jakob.jakobsen@gefiber.dk

Ja, når temperaturen falder, og alt det, som 
før voksede, går ud, så tager vi os en pause 
i bestyrelsen.
   Havetraktoren er kørt i vinterhi, arbej-
det på legepladsen begrænser sig til lidt 
oprydning og affaldstømning. Imens tager 
vi os en slapper og lader op til et nyt år.
   Efterårets legepladsdag gav ikke de store 
diskussioner om, hvad der skulle laves. 
Kun en enkelt mødte nemlig op foruden 
bestyrelsen, så det var ganske ligetil. 
   Vi konkurrerede vist også lidt med et 
andet arrangement i byen, så det er fuldt 
ud forståeligt.
   Vores længe ventede skur på legepladsen 
fik vi da påbegyndt konstruktionen af, og 
nu håber formanden så, at han kan få af-
sluttet projektet, inden det bliver jul. Det 
vil være en win-win situation, da han for 
det første kan slippe den dårlige samvit-
tighed over projekter, som ikke er færdige, 
og derudover vil det frigive en del plads 
i hans garage, så der måske en dag kan 
holde en bil.
   Ellers ser vi frem til lidt flere deltagere, 
når det til foråret bliver tid til endnu en 
arbejdsdag på legepladsen - denne gang vil 
vi nemlig sørge for at annoncere med lidt 
længere varsel end sidst.
   Sankthansaften bliver spændende i det 
kommende år, for vi vil forsøge os med at 
samarbejde med andre af byens foreninger, 
så arrangementet kan blive endnu bedre. 
Mere om det i 2016.
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Arrangements-kalender
      
   Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til.
   Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke, om datoen er ”ledig.” 
   Ring til Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  
   Næste nummer af Herskindsigt udkommer cirka 12. marts 2016.
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest 24. februar 2016.

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 12     
sø 13     
ma 14  Julehygge Seniorf.Galten og omegn Galten Sognegård 14 
ti 15     
on 16 11 

19 
Seniorklub 
Julespil. Hertha Levefællesskab 

Herskind F-hus 
Skivholme Kirke 

28 
27+37 

to 17 1830 Juleafslutning. Præmiewhist Klublokalet 25 
fr 18     
lø 19     
sø 20 11 Julemanden kommer Herskind Brugs 16 
ma 21     
ti 22  Cykelsti skole-Skivholme færdig? Ladingvej 8 
on 23     
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28  Jule- og nytårsbal Aflyst Herskind F-hus 28 
ti 29     
on 30     
to 31 12 Champagne m.m. Herskind Brugs 16 
 

December 2015
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     
lø 2     
sø 3     
ma 4     
ti 5 1730 Start på ulve- og juniormøder Trekanten 30 
on 6 11 Seniorklub Herskind F-hus 28 
to 7  1.spejdermøde. Seniorspejderne Trekanten 30 
fr 8     
lø 9     
sø 10 1330 Koncert m. Rolf og Anne Marie Skivholme Kirke 27 
ma 11  Præsten og krokonen. Seniorforen. Galten Sognegård 14 
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     
lø 16     
sø 17 16 Nytårskoncert og boblevand Galten Kirke 27 
ma 18     
ti 19     
on 20 11 

19 
Seniorklub 
Gudmund Rask. Fra dødningehjem .. 

Herskind F-hus 
Skivholme Kirke 

28 
27 

to 21     
fr 22     
lø 23 13 DN-Kyndelmissetur ved Mossø Emborgfredn. 13 
sø 24     
ma 25     
ti 26 18 Dans for ældre. Start m. spisning Tjørnehaven 14 
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30     
sø 31 1030 Kyndelmissegudstj. og æbleskiver Skivholme Kirke 33 
 

Januar 2016
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2 19 

1930 
Rockgudstjeneste 
Generalforsamling. Herskind F-hus 

Storring Kirke 
Herskind F-hus 

27 
28 

on 3 11 Seniorklub Herskind F-hus 28 
to 4     
fr 5     
lø 6     
sø 7     
ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11 18 

19 
1930 

Generalfors.Skivholme Fors.hus 
AndersKofoed P. Alle har et liv … 
Musikaften. Cascadeurs 

Skivholme F-hus 
Skovby Kirke 
Herskind F-hus 

25 
27 
28 

fr 12     
lø 13     
sø 14     
ma 15  Færøerne+Grønland.OleChristoffersen Galten Sognegård 14 
ti 16     
on 17 11 Seniorklub Herskind F-hus 28 
to 18     
fr 19     
lø 20     
sø 21     
ma 22     
ti 23 18 Årsmøde. Laandsbyrådet Herskindskolen 7 
on 24     
to 25  

19 
Generalforsaml. Landsbysamvirket 
Stillegudstjeneste med musik 

 
Galten Kirke 

11 
27 

fr 26 19 Diskotek for børn Herskind F-hus 7 
lø 27     
sø 28     
ma 29     
 

Februar 2016
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Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2 11 

14 
Seniorklub 
Provst Kræn Christensen.Grib livet 

Herskind F-hus 
Storring Kirke 

28 
27 

to 3     
fr 4     
lø 5     
sø 6     
ma 7     
ti 8     
on 9     
to 10     
fr 11     
lø 12     
sø 13     
ma 14  Sang og musik .Ole Bech. Seniorf. Galten Sognegård 14 
ti 15     
on 16 11 Seniorklub Herskind F-hus 28 
to 17     
fr 18     
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22     
on 23     
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28     
ti 29     
on 30     
to 31     
 

Marts 2016
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Nyt fra 
HB-Sporten

  
  
  Bestyrelsen 

     Adresse   Telefon
  Formand:    Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 4060 3591
  Næstformand:  Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind 4063 5568 
  Kasserer:    Ulla Hansen   Hedevej 26, Herskind  2825 1791
  Udv.medlem:   Birgitte Nielsen   Udsigten 2, Sjelle  2235 2008
  Udv.medlem:    Casper Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle  2682 9284
  Udv.medlem:    Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649 
  Udv.medlem:    Line Abildgaard Glentevænget 24, Herskind  2080 2511

  

  Afdelingsformænd

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

 December

I november fik Herskind sørme fint 
besøg af Jacob Søndergaard. Årets 
sponsorarrangement blev kombineret 
med et foredrag om motivation og 
robusthed.
   Inden foredraget i Kultursalen hyg-
gede de fremmødte sponsorer sig med 
en let anretning og en snak om løst og 
fast i klubhuset. 
   Peter fra bestyrelsen fortalte om,  
hvad alle de dejlige sponsorkroner går 
til. Vi har jo blandt andet fået et super-
lækkert nyt redskabsrum – hvilket 
alle nok kan blive enige om var meget 
tiltrængt, nye møbler i klublokalet, så 
man ikke ødelægger sit tøj længere, og 
så rengøringen er nemmere at gå til. 
   Vi har også fået udstyr til sporten, 
blandt andet kettlebells og en ny 
skråmåtte. Og vi kunne blive ved…  
Der skal ikke herske nogen tvivl – 
VI ER MEGET GLADE FOR ALLE 
VORES SPONSORER!
   Efter lidt mad i maven og lidt vådt 
til ganen var tiden kommet til at høre, 
hvordan man kan motivere sig selv og 
hinanden i hverdagen.
   Det var et spændende foredrag med 
mange input  og ting, som man måske 
egentlig godt ved i forvejen – men 

måske lige har glemt lidt igen.
   Der blev lavet øvelser under foredra-
get, og jeg tror, at alle, uanset form, fik 
sig rørt og  måske fandt ud af, at det 
måske ikke var nogen dårlig idé med 
lidt bevægelse.
   Og Jacob gjorde opmærksom på, at 
sundhed ikke kun er kost, men også 
motion og socialt samvær. Jacob an-
befalede især holdsport, da det er med 
til at holde gejsten oppe, og man kan 
hjælpe hinanden og være del af et fæl-
lesskab.
    Og for jer, som gik glip af foredraget, 
kan jeg lige give Jacobs råd videre:
 
·         Drik rigeligt vand
·         Sov godt og nok
·         Vær fysisk aktiv 
·         Bevæg dig hver dag
·         Gør motion overskuelig og real  
          istisk
·         Spis efter dit aktivitetsniveau
 
Så nu er der kun tilbage at sige på 
gensyn til sund, social motion i Her-
skind Boldklub. Vi glæder os til at være 
sunde sammen med jer.
   Glædelig jul og godt nytår til alle!

Af Ulla Østergaard Hansen
herskindboldklub@herskind-hede.dk



 25  2015

Gymnastik

Sæson 2015/2016
Børn:
Forældre/Barn  onsdag  16-17 
Børn 4-7 år  onsdag  17-18 
Spring    lørdag   10-11.30 
     
Voksne:
Yoga    mandag 19-20.30
HB Fit   onsdag   18-19
Zumba M/K   onsdag   19-20 
 
Og så er det snart jul igen – og tid til en 
lille pause lidt ind i 2016.
   Afslutning før jul og start efter nytår 
aftales individuelt på de enkelte hold.
   Der er stadig plads på de fleste hold, 
så nye medlemmer er meget velkomne 
i det nye år. Husk der er gratis prøve-
time på alle hold.
   Jeg ønsker jer alle en rigtig god og 
hyggelig jul og et godt og motionsrigt 
nytår.

Præmiewhist
Foregår stadig torsdage fra klokken 19 
i HB klublokale – og der er god plads 
til flere spillere. Kom og vær med til en 
uforpligtende prøveaften.
   Der er juleafslutning torsdag 17. de-
cember, hvor vi starter spillet kl. 18.30.
Og så mødes vi igen efter nytår 7. 
januar. 

Bent og Orla, tlf. 21540047

Af Inge Houg Jakobsen
ingehoug@gefiber.dk

Så starter HB Runners sæsonen 2016 
op lige om lidt.
 
Vi ses til nytårsopstart søndag 3. januar 
2016 klokken 10 ved Herskind Hallen.
   1. januar 2016 åbner vi for tilmeldin-
gen til sæson 2016 – kom og vær med – 
husk det er sundt at dyrke motion med 
andre. Det siger Jacob, har jeg hørt!
   Januars træningstider er som følger:

Mandage til torsdage klokken 18.45 fra 
Brugsen.
Fredage klokken 17.00 fra Herskind 
Hallen.
Lørdage og søndage klokken 10.00 fra 
Herskind Hallen.
 
Træningstiderne får vi til at passe til 
dem, som tilmelder sig.
Alle kan være med – vi er meget flek-
sible.
 
Vi holder styr på hinanden via Hold-
sport app´en, så vi altid kan se, hvem 
der kommer..
 
Kontingent pr. sæson kr. 100,-
 
Håber, vi ses med pandelampen og 
refleksvesten de mørke januar aftener..
 
GODT NYTÅR!

Ulla

HB Runners
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Skivholme Forsamlingshus

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

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

Nu nærmer den søde juletid sig, og jule-
lysene i hjemmene rundt i Skivholme er 
tændt og vidner om hygge og varme.
   Vi har haft et travlt efterår med mange 
arrangementer i huset.Vi har både fået 
hjertestarter og vejbump. Cykelstien er 
også godt i gang, hvilket giver lidt trafikale 
problemer, men når man tager resultatet i 
betragtning er alt jo fantastisk.

Afholdte arrangementer siden sidst
Arbejdsdagen 10. september var en god 
anledning til at få ordnet udearealerne, 
så vores hus nu er vinterklar og fremstår 
pænt og velholdt ude som inde. Tak til alle, 
der mødte op og hjalp. Vi er rigtig glade 
for at der kommer så mange, der vil give 
en hånd med.
   Høstfesten 3. oktober var en dejlig aften 
med god mad og hyggeligt samvær. Cirka 
30 personer mødte op til god mad og god 
vin.
   Det traditionsrige andespil blev holdt  8. 
november, hvor cirka 66 personer deltog. 

 December

Af: Rikke Jensen
rikjen01@gmail.com

Det er noget under hvad vi normalt ser og 
vidner om, at der nok er mange, der har 
manglet informationen, der desværre ikke 
kom med i sidste udgave. Det var en god 
aften med masser af ænder på spil samt 
amerikansk lotteri med gevinster fra lokale 
sponsorerer. Vi vil gerne takke for alle 
de fine sponsorgaver. Det er virkelig fine 
gevinster,vi kan uddele til vinderne.
   14. november var der liv i forsamlings-
huset. Der var levende musik, leveret af 
Sand-Harbo. Vi var 55 til spisning, hvor 
der blev serveret helstegt lam og flank- 
steak fra grillen med forskellige salater og 
kartofler. En rigtig hyggelig aften og nat 
med god musik og dans.

Kommende begivenheder
Der er generalforsamling 11. februar, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
   Der vil blive serveret lasagne og salat fra 
klokken 18.00. 
   Klokken 19.00 begynder generalforsam-
lingen, hvor der serveres kaffe og te. Der 
sættes et tv op i skænkestuen, så børn kan 
blive underholdt imens.
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Af: Eva Bach
Tlf. 8695 4130

I kirken har det allerede været nytår. Det 
sker nemlig altid 1. søndag i advent, så her 
er kirken foran! Denne gang er det nye 
kirkeblad også kommet først, og i det står 
der tid og sted for alle julens gudstjenester 
foruden fyldig omtale af kommende arran-
gementer.
   Som sædvanlig kommer her en kort 
omtale, så I også kan se alle datoerne i 
Herskindsigts kalender. Nabosognene er 
også med, når det gælder den fælles kirke-
højskole og kirkeMUSIKhøjskole.

Onsdag 16. december klokken 19.00 bliver 
Skivholme Kirke omdannet til stald og 
marker ved Betlehem, for igen i år opfører 
Hertha Levefællesskab “Kristi Fødselsspil” 
og “Hyrdespil”. Så ved vi, at julen kommer, 
for det er en helt speciel og dejlig oplevelse 
hvert år med sang og løjer.

Nytåret kommer også, og det skal fejres!
Søndag 10 januar klokken 13.30 i Skivhol-
me Kirke har Anne Marie Elbech og 
Rolf Sandmark fra Herskind helt sikkert 
sammensat en dejlig koncert til os. Her-
ligt med gode traditioner - bagefter er der 
selvfølgelig kaffe med svesketærte i Sog-
negården.

Søndag 17. januar klokken 16.00 i Galten 
Kirke er der nytårskoncert og boblevand. 

Det er kirkeMUSIKhøjskolen. Kirkens 
organist, Lars Rosenlund , plejer at fortælle 
lidt om musikken, og så kan vi følge hans 
virtuose orgelspil på en storskærm i kirken.

Onsdag 20. januar klokken 19.00 i Skivhol-
me Kirke er der kirkehøjskole. Først en 
kort gudstjeneste ved Thomas Frøkjær og 
derefter kaffe og foredrag i Sognegården. 
Præst og forfatter Gudmund Rask-Peders-
en kalder sit foredrag “Fra dødningehjem 
til de levendes land”.

Søndag 31. januar klokken 10.30 i Skivhol-
me Kirke fejrer vi “Kyndelmisse”, som i 
gammel tid var en lysmesse. Dagene bliver 
lysere, og kirkens lys blev tidligere indviet 
på den dag. Mad måtte der også til, og det 
var pandekager eller æbleskiver, der jo ikke 
skal bruges ovn til at fremstille, for det med 
ovnen var meget besværligt i gamle dage. 
Vi tager traditionen op, og Linda serverer 
pandekager i Sognegården bagefter

Tirsdag 2. februar klokken 19.00 er der  
fælles rockgudstjeneste i Storring Kirke.
Torsdag 11. februar i Skovby Kirke klok-
ken19.00 er der kirkehøjskole.  Foredrag 
ved forfatteren Anders Koefoed Pedersen: 
“Alle har et liv - der er værd at leve”.

Torsdag 25. februar klokken 19.00 i Galten 
Kirke: Stillegudstjeneste med musik og tid 
til eftertanke.

Onsdag 2. marts klokken 14.00 i Storring 
er der kirkehøjskole. Foredrag ved provst 
Kræn Christensen om at gribe livet: “Husk 
at være glad i åbningstiden”.
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Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
Mail:kajoganna@outlook.dk - www.herskind-forsamlingshus.dk 

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

 December

Siden sidst:
Sangeftermiddag i forsamlingshuset, 
hvor Bent Nielsen og Karen Vadsholdt 
underholdt, blev en dejlig eftermiddag 
med Jeppe Aakjær, og højskolesangbo-
gen var i centrum.
   Familiens bagagerumsmarked  var 
dårlig besøgt. Ærgerligt, da der var 
mange udstillere med rigtig mange fine 
ting, som kunne købes til spot-priser.

Kommende arrangementer:
Generalforsamling tirsdag 2. februar 
klokken 19.30.
   Musikaften torsdag 11. februar klok-
ken 19.30-21.00. Den lokale musik-
gruppe Cascadeurs vil spille dejlig 
musik. Gratis entré og salg af øl/vin.
   Fredagsdisko for børn i forskellige 
aldre fredag 26. februar. Se side 7.
   Quindeaften fredag 4.marts. Pro-
grammet er skåret over samme læst 
som tidligere med mange udstillere, 
catwalk, oste/pølsebord. Glæd Jer. Pro-
gram omdeles.

Hvem vil hjælpe?
Forsamlingshuset har en bestyrelse på 
fem medlemmer, hvilket bevirker, at 
vi ikke altid kan gennemføre arrange-

menter, hvis nogle har andre aftaler.
   Julebanko er blandt andet aflyst grun-
det frafald i bestyrelsen – så vi har brug 
for dig!
   Hvem vil hjælpe os med et eller flere 
arrangementer?  Med at lave kaffe, stille 
borde op eller tage opvasken? 
   Vi kan bruge din hjælp til julebanko,
quindeaften, foredrag, sangarrange-
ment, fredagsdisko for børn og andre 
opgaver. Vi hører gerne fra dig.
   Seniorklubben mødes hver anden 
onsdag klokken 11 – 14 i ulige uger,
og du er velkommen til at besøge os. 
Vi er 12-15 personer, der hygger os i 
hinandens selskab og tager på virksom-
hedsbesøg. Måske er det også noget for 
dig.? 
   Tiden er snart inde til fornyelse af 
kontingent, som bliver opkrævet i 
januar. Årligt kontingent pr. husstand 
kr. 175,- og folkepensionister kr. 100,-

Bestyrelsen
Formand: Anna Marg. Kristensen tlf. 53581303
Næstfmd/kasserer: Bent Nielsen    tlf.  86954183
Sekretær:Minna Gaarskjær            tlf.  42686658
Best. medl.: Berit Pallesen              tlf.  26602401   
Best. medl.: Kennert Nielsen          tlf.  61362741
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Herover foto af det igangværende arbejde med lysreguleringen på Langelinie. Foto: Jesper Laursen

Billedet nederst viser arbejdet med cykelstien til Skivholme. Foto: Hans Gravsholt
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KFUM-spejderne i Herskind
Af: Henriette Gravgaard

Nyt fra ulvene
Nu nærmer den søde juletid sig, og det 
glæder vi os til i ulveflokken. Vi er allerede 
i julestemning, for de sidste tre møder har 
været fyldt med julerier. Her blev der nem-
lig produceret julerier, som blev solgt ved 
spejdernes julemarked den 22. november.   
   Vi dekorerede glas til fyrfadslys og lavede 
nisser af tykke grene. Traditionen tro la-
vede vi også juledekorationer til områdets 
pensionister - her hjalp ulvenes forældre 
og bedsteforældre til - mange tak for det.
   Ulvenes sidste møde for i år var tirsdag 
den 1. december fra klokken 17.30 til 19.00 
med julehygge og afslutning af knivbevis-
mærket. Vi ses i den nye år, tirsdag den 5. 
januar 2016.

Nyt fra juniorspejderne
Efter et veloverstået julemarked, med godt 
salg af jeres fine juletræer, og dørkranse 
(med assistance af en hel masse friske og 
kreative forældre), er vi ovre juleafslut-
ningen den 3. december 2015. Næste år 
byder på nye udfordringer, fortsættelse af 
“Gør det selv”-mærket, Karolines suppe 
over bål, mere om knob og koder... og 
meget mere! Og så skal I klappe jer selv på 
skulderen, for vi fik solgt alle 200 julekal-
endere, så der er penge til Børns Vilkår og 
til os. Også en tak til alle jer, som købte.
   Første møde i 2016 er tirsdag 5. januar.

Tjikker likker
Henriette & Joanne, tlf 2031 0986

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

Spejdernes julemarked er vel overstået. Tak 
til de af jer, som støttede os med gaver til 
tombolaen og med et besøg på selve dagen.    
   Sneen voldte for nogle problemer med 
at komme frem, men der var julestemning 
i forsamlingshuset, hvor der blev serveret 
gløgg og æbleskiver og lavet juleklip.
Åres overskud blev på ca. 4.500 kroner, 
som vil blive brugt på spejderaktiviteter. 
Herskindspejderne er en dejlig stor 
gruppe, og det er mange år siden, der har 
været så mange spejdere, hvilket vi er 
rigtig glade for.
Hvis  du, når du læser dette, har en lille 
spejder gemt i dig og gerne vil hjælpe led-
erne engang imellem, vil de tage imod din 
hjælp med kyshånd. Det kræver ikke, at du 
selv har været spejder, blot du har lyst.

Juletræer og pyntegrønt:
Friske nyskovede træer og grønt.
Køb dit juletræ af spejderne hos 
Kirsten og Hans Christian på
Præstbrovej 8 i Herskind.
Pyntegrønt til juledekorationerne kan 
også købes samme sted.

 December
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Bæverdammen.

Vi har haft et godt efterår i bæverdam-
men. I november har vi produceret lidt 
til julemarkedet. Vi bagte pebernødder, 
vi dekorerede lys og rullede bivokslys.
I vinter skal vi tage mørkemærket 
(selvkomponeret),  og vi skal også i 
gang med at binde nogle knob.
Vi er for tiden otte bævere, så der er  
plads til flere. Vi mødes på Trekanten 
onsdage fra klokken 16. 30 til 18. 00.

Bæverhilsen  fra lederne
Karen, tlf. 4115 2334

Nyt fra Herskind Gruppe

Julen banker på døren – bank bank… 
Det bliver dejligt, og vi har startet ju-
letiden med et veloverstået julemarked 
i forsamlingshuset.
På Trekanten er vi gået i gang med 
vores forbedring af hytten samt 
tiltrængte reparationer. Vi har været 
heldige, da byggetilladelsen blev be-
handlet på rekordtid fra Skanderborg 
Kommune. Vejrguderne har dog drillet 
lidt i startfasen, da vi fik en del vand i 
ugen op til udgravning og støbning af 
sokkel. Til nytår starter tømreren op 
med at lave tag, så forhåbentlig kan vi 
glæde os over vores hytte, når foråret 
kommer.  

Spejderjulehilsner fra Nels Jørgen.

Trop - Senior spejdere.

Vi har gode spejdermøder om torsda-
gen, og torsdag den 3. december skal 
vi besøge Ole Rømer Observatoriet i 
Århus. 
   Vi krydser fingre for klart vejr, så vi 
kan kigge langt i den store kikkert.
   Lige nu arbejder vi med mærket Bøg, 
som giver udfordringer for alle, men 
mon ikke vi når i mål.

Første møde i det nye år er torsdag den 
7. januar. 
Husk allerede nu at sætte et stort kryds 
i uge 26, hvor sommerlejren går til 
Sverige - vi skal på kanotur.

God jul til jer alle.

Nels Jørgen

Støt Spejderne

Spejderne sælger juletræer og pynte-
grønt fra adressen Præstbrovej 8.
Prisen står på varen, og pengene 
lægges i postkassen eller sendes via 
Mobile Pay.        

Det er det, der kaldes tillid!!!
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Herthas værksteder og omverdenen

Det har altid været Herthas målsætning 
på alle områder at være i en levende 
dialog med omgivelserne, det vi kalder 
omvendt integration, inklusion eller 
hvordan man nu vil benævne det.
   Alt dette kommer til syne på de man-
gfoldigste måder – nogle bor her og ar-
bejder uden for Hertha. Andre arbejder 
i Hertha og bor her. Nogle bor her kun, 
men har ikke arbejde; og så er der dem, 
der arbejder her, men ikke bor her.
   Ja, det var fra begyndelsen et klart 
mål ikke at lukke os inde, men at være 
i en levende dialog med omgivelserne, 
og det på alle planer: Privat, arbe-
jdsmæssigt, i forhold til naboer, myn-
digheder, gæster, nysgerrige; ja, vi har 
sjældent sagt nej til at møde verden.

I bofællesskaberne har dette også gjort 
sig gældende fra første dag. Nogle 
flyttede ind i Hertha, men gik sta-
dig i skole hver dag. Snart blev der af 
dem, der boede i bofællesskaberne, 
også nogle, der ønskede at arbejde 
andre steder i beskyttet beskæftigelse 
i Silkeborg, Århus eller Skanderborg 
og derigennem få et andet kulturelt, 
arbejdsmæssigt og socialt input. Også 
de, der ønskede at bo i Hertha, men 
hvor der endnu ingen bolig var, kunne 
så arbejde her, mens de håbede på en 
boligmulighed senere.
   Gennem den udveksling, vi havde 
med de andre bofællesskaber og 
værksteder i vores egen kommune og 
nabokommunerne, opstod der også 

Af Per Clauson-Kaas
pckaas@hotmail.com

Herthas gartneri.



 33  2015

et ønske om, at nogle kunne arbejde i 
vore værksteder om dagen.
Uddannelse af udviklingshæmmede, 
som er et af Landsbyfondens formål, 
lykkedes det at etablere i form af Særlig 
Tilrettelagt Uddannelse(STU) i sa-
marbejde med Rudolf Steiner Skolen 
i Århus og Vendepunkt (oplysnings-
forbund) i form af, at Hertha kunne 
bruges som et praktiksted for tre – fire 
elever en gang om ugen.
   Et køkkenværksted blev i samarbejde 
med Herskind Skole etableret, hvor der 
nu gennem de sidste tre år bliver lavet 
mad til 50-60 børn hver dag.
Gennem dette levende og mangfol-
dige netværk med omverdenen, opstår 
der en levende kultur, som vi og de 
udviklingshæmmede har stor gavn af, 

da de hæmmede, især på de socialt 
kulturelle områder, skal have meget 
differentierede muligheder, og samtidig 
fordrer de vedvarende støtte til at skabe 
og vedligeholde venskaber.
   Dette samarbejde med omverdenen, 
når man bor i bofællesskaber eller 
andre institutionslignende tilbud, kan 
være en udfordring. Institutioner luk-
ker sig af natur om sig selv og besøges 
i dagligdagen kun af ansatte og familie.    
Her er Hertha en undtagelse. Her er 
der hele tiden mulighed for at møde 
andre mennesker og danne relationer.   
   Tænk på vore årstidsfester og skue-
spil. Mozarts Tryllefløjten, hvor der 
var 60 medvirkende, hvoraf halvdelen 
var fra det øvrige Levefællesskab. Eller 
H.C. Andersens Fyrtøjet, hvor vi sam-

Herthas bageri.
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men med en anden institution, Torns-
bjerggaard  optrådte i Skanderborg 
Kulturhus.
   Ser vi på samme måde på værksted-
erne m.h.t. hvem, der har arbejde uden 
for Hertha i dag, drejer det sig om 11 
personer ud af de 26 boende. Nogle 
kun en enkelt dag og andre tre dage 
eller hele ugen. Så er der de, der kom-
mer her, men ikke bor her. Det drejer 
sig om 10 personer; også her nogle 2-3 
dage og andre hele ugen. Af de, der i 
dag bor i bofællesskaberne, har 8 først 
haft en tid som ekstern i værkstederne 
1-4 år, før der blev en bolig til dem. En 
rigtig god lejlighed til at lære hinanden 
at kende. Fremover vil det i sagens 

natur blive rigtig svært for eksterne, 
der ønsker , at komme til at bo her, da 
vi har en lang venteliste og nærmer 
os grænsen for, hvor mange vi kan 
rumme. I parentes bemærket bidrager 
de eksterne med en tredjedel af værkst-
edernes økonomi, hvilket er med til at 
give et mangesidigt værkstedstilbud.
   Ja sådan lidt i samme lys kunne man 
se på medarbejderne i værksteder og 
bofællesskaber. Her er Hertha unik 
ved, at nogle medarbejdere bor her.   
Selv om de arbejder som på en alm. ar-
bejdsplads, giver det en speciel kvalitet, 
at man er nabo med andre naboer og 
i fællesskab kan være med til at bygge 
bro mellem det institutionelle og det 

Herthas mejeri
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private og således kan være med til at 
danne det levefællesskab, der er ideen 
med Hertha. På nuværende tidspunkt 
er det en fjerdedel af de ca. 45 medar-
bejdere, der bor her. Det er endnu en af 
de balancer, man må have øje for, da de 
medarbejdere, der ikke bor her, af gode 
årsager ikke har samme muligheder for 
at danne bro til Levefællesskabet som 
de, der arbejder og bor her.
   Jeg vil også lige nævne de mange for-
skellige værksteder, vi har. Deres meget 
forskelligartede kvaliteter og tilbud, 
som giver de, der arbejder på værk-
stederne mulighed for at vælge den 
beskæftigelse, der passer bedst, hvad 
enten det er udearbejde, indearbejde, 
grovmotorisk, finmotorisk, terapeutisk 
eller produkt- orienteret, socialt eller 
mere selvstændigt, kvaliteter som vi 
søger at give med de meget forskelli-
gartede tilbud:
   Gartneriet, hvor vejret og årstiderne 
skifter. Planterne sætter dagsordenen 
samtidig med, at man i værkstedet pro-
ducerer mad til 15o mennesker.
Landbruget og mejeriet: Her møder 
man køerne og deres behov for pasn-
ing, ansvar, omsorg og mælken, der 
skal behandles hver dag. En hverdag-
srytme i tryghed.
   Bageriet med dej, dufte, varme. Poser, 
der fyldes, og kunder, der glæder sig til 
det gode brød. En udfordrende arbejd-
splads med høj kvalitet.
Køkkenet i Herthahus, der hver dag 

laver mad til de tre bofællesskaber og 
medarbejdere samt lidt til Levefæl-
lesskabet - i alt 40-50 mennesker. De-
jligt at kunne give andre et godt måltid 
mad.
   Vaskeriet, der to gange om ugen 
stryger, ruller og lægger tøj sammen for 
beboerne i Herthahus og for bageriet.
Vævestuen, hvor kreativitet, ro og 
socialt samvær lever sammen med 
gode håndværkstraditioner. Her er der 
også maleterapi og kreativt værksted en 
gang om ugen.
   Køkkenet i Herskind Skoles 
børnehave, der hver dag laver mad til 
50-60 børn samt til de eksterne, der 
dagligt spiser i Herthas café.
   Udeholdet arbejder en dag om ugen 
med vedligehold og græsklipning.
Og så må vi ikke glemme drama, som 
vi øver hver onsdag eftermiddag året 
rundt.
   Alle disse produkter, der laves i 
gartneriet, landbruget, mejeriet, 
bageriet og på Herskind Skole sælges 
på almindelig vis til kunder. Halvdelen 
køber Levefællesskabet selv, og den 
anden halvdel får kunder glæde af i 
Herskind, Århus, Skanderborg, Odder 
samt flere andre institutioner mindst 
en gang om ugen. Værkstederne sælger 
varer for lidt over en mio. kr. Ikke for at 
omsætningen er et mål i sig selv. Men 
det at handle giver mange gode oplev-
elser og relationer til omverdenen.
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Herthas landbrug
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     Hovedbrud for hele familien
  1.   Hvilken årgang har dette nummer af Herskindsigt?
  2.   Hvem har skrevet lederen i denne udgave?
  3.   Hvor mange foreninger har generalforsamling i februar?
  4.   Er der børnedisko i Herskind Forsamlingshus 26. februar?
  5.   Hvad er temaet for Landsbydagen 2016?
  6.   Bliver der mulighed for selv at låse sig ind på biblioteket?
  7.   Hvem har skrevet indlæg fra skolen?
  8.   Hvornår indvies cykelstien?
  9.   Kommer der lysregulering på Langelinie?
10.   Hvem er formand i Dagli´Brugsen Herskind?
11.   Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus 11. februar?
12.   Er der gratis entré/musik i Herskind Forsamlingshus 11. februar?
13.   Hvilken dato begynder juniorspejderne efter nytår?
14.   Hvornår serveres der svesketærte i sognegården?
15.   Hvem står for madlavning i børnehavens køkken på Herskindskolen?
16.   Hvem blandt annoncørerne har noget til enhver lejlighed?

Løsningen på Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugesen senest 24/2 2016.
Indsendt af:

 December
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Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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Vinteren har ikke været så hård endnu. Men lidt sne kom der i november.       Foto: Jesper Laursen


