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36. årgang nr. 137        Marts 2013 
Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk  

hvor der bl.a. findes en ajourført kalender,  
og hvor de seneste numre kan findes. 

 
 

 

 
 

Mogens får af Lone overrakt diplom som æresmedlem af Landsbyrådet 
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”Hvis nogen siger, at det hele går ad helvede til - så tro dem ikke.” 
Frit efter Kim Larsen 

  Det netop afholdte årsmøde i Landsbyrådet var atypisk i forhold til de 
tidligere år. Der var en meget stor opbakning til mødet og derigennem til 
Landsbyrådet. 
Der var afsked med formanden Mogens Grejsen. 
Der var udnævnelse af et æresmedlem. 
Der var megen verbal ros til Landsbyrådets indsats gennem 2012 og de 
foregående år. 
   Jeg var selv med fra den spæde start med etableringen af Landsbyrådet i 
april måned 2007. Det startede med et informationsmøde, og min begrun-
delse for at sige ja til en bestyrelsespost var dels et ønske om at ”gøre 
noget” for det lokalsamfund, som vi flyttede til i 2002, og dels var det på 
grund af Mogens Grejsen. 
   Mogens er en ildsjæl og har arbejdet seriøst for vores lokalsamfund, så 
længe jeg kan huske. Han er altid i godt humør og takler udfordringerne 
hensigtsmæssigt. Han har en meget stor ekspertise på utrolig mange om-
råder, og han kender ”gud og hver mand”.  
  Mogens er kreativ, hvilket vi nok alle har mærket. Lige fra Pilgrims-
vandring til Mad Med Perspektiver og ”alt det andet”.  
  Mogens har desuden været kontaktperson til det offentlige, og her nyder 
han stor respekt. Mogens har fået megen ros for sit frivillige arbejde, og 
kronen på værket var vel Sporen i 2007. 
 Mogens har været heldig, at der er så mange ildsjæle og så megen frivillig 
arbejdskraft i lokalområdet, for det har været nødvendigt, idet der har skul-
let mange til at realisere de mange kreative forslag, han har barslet med. 
  Mogens og Karen flytter til Grenå, og når de bliver trætte af det og savner 
os, er jeg sikker på, de vender tilbage – måske til Maries Have? Som også 
var et initiativ sat i gang af Mogens. 
  Karen skylder vi en stor tak for hjælp med hjemmesiden. Tak fordi du 
hjalp os, da det virkelig kneb. Selvfølgelig er Mogens blevet æresmedlem. 
  En hjertelig tak til dig Mogens fra os alle i lokalsamfundet. 
Vi kommer til at savne dig i hverdagen. 

Hilsen den nye formand.(Gunnar Hansen) 
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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.juni 2013. Oplag 720 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til juni-udg.) tirsdag d.4.juni 2013. 
Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD marts 2013 
   4 - 16 Landsbyrådet  
 17   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 18 - 20 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 21 - 24 Herskind Brugsforening 
 25 - 26 Herskind Borgerforening 
 27 - 30 Aktivitetskalender 
 31 - 34 Herskind Boldklub 
 35  Herskind Musikforening 
 36 - 39 Herskind Folkekøkken 
 40   Herskind Dilettanter 
 41 - 42 Herskind Forsamlingshus 
 43 - 45 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 46  Skivholme Forsamlingshus  
 47 - 49 KFUM-spejderne 
 50 - 53 Hertha Levefællesskab 
 54 – 56  Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud dec.2012: Bodil Sørensen, Skivholmevej 60  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.54) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.4.juni 2013.   
Forside: Situation fra Landsbyrådets årsmøde den 28.febr. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen og Nordlyset Kim Sørensen 8754 6828 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Lone Øster Brøgger 2020 0939 
Herskind Musikforening Jesper Laursen 6075 9246 
Herskind Folkekøkken Joanna Ryall 8695 4610 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: 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 
 Vi HAR taget arbejdstøjet på. På årsmødet d.28.febr.2013 blev opgaverne 
for det kommende år fastlagt af de omkring 30 personer, der var repræsen-
teret fra lokalområdets foreninger og privatpersoner. 
  Efterfølgende havde bestyrelsen konstituerende møde mandag d.4.marts, 
og på dette møde har vi følt hinanden lidt på tænderne. Vi har kørt en præ-
sentationsrunde, så vi føler, vi har et godt kendskab til hver især, og ende-
lig har vi diskuteret, hvad vi skal sætte gang i her og nu. 
  Vores opfattelse er, at vi får et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde. 
  Vi får for tiden en del nye beboere (primært i Blomsterparken), og vi har 
diskuteret, om vi skal sætte nye tiltag i værk i den relation. Vi har diskute-
ret at hjælpe tilflytterne med nogle praktiske oplysninger såsom buskørsel, 
hvor du finder genbrugspladsen, Brugsens åbningstider osv. 
  Vi overvejer også, om vi skal stable en velkomstfest på benene igen a la 
integrationsmedister-møde, eller om det stadig skal være lokalt styret. 
  Vi har nedsat et hurtigt arbejdende web-udvalg, der skal kikke på vores 
hjemmeside og komme med forslag til, hvordan den bliver mere tidssva-
rende og brugervenlig. Udvalget består af Bo, Anders og Torben. 
  Vi har desuden diskuteret anvendelsen af infoskærmen i Brugsen. Vi 
synes, det er et fint initiativ, Brugsen har taget og vil gerne støtte op med 
at gøre skærmen endnu mere interessant. 
  Vi har diskuteret de trafikale forhold og synes, der mangler en del fra 
kommunens side, før vi som borgere kan være tilfredse. Vi tager fat i 
huller på vejen, den tunge trafik på Engvej og planerne ved krydset 
Engvej/Langelinje. 
  Vi afholder bestyrelsesmøder hver måned bortset fra i juli og august. 
Næste møde finder sted d.3.april 2013 så har du input/spørgsmål/ideer 
eller lignende, så send en mail til mig. Så sørger jeg for at tage det med til 
bestyrelsen.               gunnarhansen@tdcadsl.dk 
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Landsbydagen d.12.april kl.1530 i Herskindhallen 
  Temaet i år er Landsbyer i bevægelse, hvilket kan tolkes på rigtig mange 
måder. I dagligdagen ses, at der skyder nye huse op, der kommer nye be-
boere, bestyrelser bliver ændret, nye fokusområder kommer til. 
  Der er som sædvanligt også mange mennesker, der har været i bevægelse 
og aktivt har arbejdet for at skabe rammerne omkring Landsbydagen. Sæd-
vanen tro vil der være aktiviteter for hele familien. Ud over de gode kendte 
elementer: kor, optræden, diskotek og fællesspisning er der i år planlagt to 
familie-work-shops. Frank Thierry vil afholde en work-shop, hvor store og 
små kan få afprøvet deres talenter indenfor artisteriet, mens Lise Buhl og 
Lone Mørch vil stå for at udfordre vores kreative og kunstneriske evner. 

15.30: Velkomst  
15.35: Korsang ved Herskindskolens yngste elever 
15.50: Optræden ved Børnehaven Nordlyset 
16.15: Familie work-shops: 
 Artisterier ved Frank Thierry (Cirkus Krone) 
 Kunsten i bevægelse ved Lise Buhl og Lone Mørch  
18.00: Fællesspisning og Årets tale ved byrådsmedlem Tage Nielsen 
18.30: Årgangsopdelt diskotek starter (0.-2. kl.) 
19.30: Folkedans til Elvis Presleys musik 
20.00: Årgangsopdelt diskotek (3,-7. kl.) 
 

    

Arrangør: Landsbyrådet Herskind–Skivholme.  
Landsbydagen støttes af Kultursamvirket i Skanderborg Kommune. 
Tilmelding til fællesspisning: lk@gefiber.dk inden søndag d.7.april.  

Medlemmer af Herskind Folkekøkken er automatisk tilmeldt. 
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Landsbyrådet 
 

Fællesrådsmøde torsdag d.28.febr.2013 kl.18 på Herskindskolen   
Fuld opbakning til Landsbyrådet for Herskind-Skivholme 

  30 deltagere havde fundet vej til Landsbyrådets generalforsamling, kaldet års-
mødet, som blev afholdt på Herskindskolen torsdag den 28. februar. I indkaldel-
sen havde bestyrelsen som punkt 3 indsat et provokerende punkt: Beslutning om 
afvikling eller videreførsel af Landsbyrådet. Punktet blev hurtigt overstået, idet 
der var overvældende tilslutning til, at Landsbyrådet selvfølgelig skulle fortsætte 
ikke mindst på baggrund af mange gode resultater i 2012.  
  Det blev derfor hurtigt besluttet at gå videre med en alternativ dagsorden. Første 
beslutning var at vedtage reviderede vedtægter. Den væsentligste ændring er, at 
den tidligere betegnelse for generalforsamlingen ”Fællesrådsmødet”, ændres til 
”Landsbyrådets Årsmøde”. Formålet med ændringen er at undgå navnelighed med 
Fællesledelsen på skole/børnehave. Herefter gennemgik formand Mogens Grejsen 
kort Landsbyrådets årsrapport, som kan ses på www.herskind-skivholme.dk,  
  Den efterfølgende debat om fokuspunkter for det kommende år fremkom der 
ønsker om, at Landsbyrådet arbejder for følgende projekter: Den længe ventede 
cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme, en hel hal, opbakning til 
seniorboligerne Maries Have ved Herskind Søndergård, videreførelse af Mad 
med Perspektiver, modstanden mod motorvej syd for Lading sø, etablering af en 
rundkørsel på Langelinie ved Blomsterparken ud for Engvej og trafiksikkerhed 
generelt (fartdæmpning m.m) i Skivholme sogn. Landsbydagen i Herskindhallen 
blev fremhævet som en vigtig samlende aktivitet, som man gerne så videreført. 
  Der blev også udtrykt ønske om en modernisering af hjemmesiden, aktiviteter 
for børn og unge, videreudvikling af den eksisterende velkomstordning for nye 
beboere (genoptagelse af arrangementet ”Integrationsmedister” i forsamlings-
huset!) Formanden pointerede, at forudsætningen, for at der kom gang i projek-
terne, er, at der arbejdes i nedsatte grupper. Det er heldigvis lykkedes i mange 
projekter i 2012 og er én af årsagerne til den store aktivitet og de gode resultater. 
Så han håbede på mange aktive deltagere både i den nye bestyrelse og blandt 
borgere, der ”brænder” for den aktuelle opgave. 
  Næste punkt var valg af nye medlemmer i Landsbyrådet. 3 var på valg. Kasserer 
Lone Mørch var villig til at fortsætte, mens formand Mogens Grejsen og sekretær 
Torben Kring ikke ønskede at genopstille. Resultatet blev genvalg af Lone og valg 
af Gunnar Hansen, Skivholme og Anders Christensen, Herskind. Det nye Landsby-
råd vil konstituere sig mandag d.4.marts. Suppleanterne Inge Lorenzen og Merete 
Milner blev genvalgt. Under punktet eventuelt fik Mogens Grejsen overrakt en 
gavekurv og et flot diplom, der udnævnte ham til ”Æresmedlem af Landsbyrådet”. 
I diplomet var der som undertekst indføjet : 
  Han kommer sikkert til at savne området. Når han vender tilbage, er han 
velkommen. Vi vil løbende orientere ham om det, der sker i sognet. 
  Mogens takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og udtrykte 
tilfredshed med, at Landsbyrådet fortsætter. Næste aktivitet er nemlig for længst 
planlangt, nemlig Landsbydagen, som i år afholdes fredag den 12. april, hvor 
årets tema er ”Landsbyer i bevægelse!” 
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Landsbyrådet 
 

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

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

Cykelsti mellem Herskindskolen, Kirken og Skivholme 
  Cykeludvalget har haft et positivt møde i januar med chefen for Teknik 
og Miljø, Luise Pape Rydahl og formanden for samme, Claus Leick i 
Skivholme Forsamlingshus. Ud fra dette møde blev man enig om at: 
   Luise undersøger, om det er muligt at fremrykke projekteringen (Udar-
bejdelse af plan for hvor og hvordan den kan placeres) selv om etable-
ringsarbejdet ikke umiddelbart igangsættes. Hun melder tilbage om, hvor-
når en tegning i givet fald vil kunne foreligge 
 

√    Tegning af for-projekt af cykelstien har vi nu fået. 
 

Claus får en medarbejder til at beskrive, hvilke juridiske og skattetekniske 
konsekvenser der kan opstå for os for al frivillig ydelse. 

 

√    Dette kunne han dog ikke endnu. 
 

Derefter har der været et meget positivt møde med det ny menighedsråd, 
hvor vi fik mulighed for at informere om projektet.  

 

Cykeludvalget arbejder videre med sagen. 
Lone Mørch 

Annonce: 

Medhjælper søges til redigering af Herskindsigt 
Er du interesseret i at redigere et lokalblad, er der her en enestående 

mulighed for at yde en indsats til gavn for det lokale foreningsarbejde. 

Det forudsætter lidt kendskab til tekstbehandling og billedredigering, 

men det kan læres, og der vil blive givet hjælp til det. 

Henvendelse: Den gamle redaktør Hans Gravsholt tlf.8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
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Landsbyrådet 
 

Status på udbygningen af rute 26, Aarhus-Viborg  
   Det sidste nye omkring udbygningen af Rute 26 er, at der ikke er 
noget nyt! Det skal forstås på den måde, at Vejdirektoratets indstil-
ling stadig afventer at blive behandlet i Transportministeriet. 

   Motorvejsgruppen har haft kontakt til transportministeriet, men her 
kan man ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår sagen 
forventes behandlet. Vi har ligeledes haft kontakt til Vejdirektoratet. 
Her fik vi oplyst, at VD er klar til at sætte ændringen af delstrækning 
3 (stykket fra Sabro til E-45) i høring, så snart der gives grønt lys af 
transportministeren. 

  Vores konklusion må derfor være, at det desværre ser ud til, at en 
afgørelse lader vente på sig. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
 

Kæmpe-vindmøller ved Lyngballegård 
  Også her er der ikke sket meget siden december. Der er fremkom-
met forslag om flere vindmøller opsat ved Hallendrup ved Faurskovs 
kommunegrænse til Randers. Dette behandles nu i Faurskov Kommu-
ne, og det ender forhåbentlig med, at der ikke bliver opsat nogle lige 
nord for Herskind Hede. 

  Der har været massiv modstand mod møllerne ved Lyngballegård 
især af mange bosiddende i Skanderborg Kommune, som også har 
gjort indsigelse mod møllerne. Man opfatter ikke Faurskovs planer 
som godt naboskab.  

Hans Gravsholt 
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Madprojekt i skole og børnehave 
Livsstilssygdommene er vor tids pest – Hvad gør vi? 

  OK…OK !!..vi ved det godt – alle sammen! Vi hører, ser og læser jo om 
det hver eneste dag. Vi mærker det også, når vi mister nogen i utide. Men 
vi bliver let handlingslammede, for den ene dag er det forbudt at spise 
smør, og næste dag er det ikke farligere end rapsolie! Hvad skal vi tro, og 
hvad kan/skal vi gøre? Ja, det eneste relevante svar på det spørgsmål er 
vel, at hvis vi ikke selv ændrer på noget, sker der absolut ingen ting! 
   Derfor er jeg meget glad for, at vi trods alt er lykkedes med at få ”MAD 
MED PERSPEKTIVER” til at hænge fornuftigt sammen, så projektet kan 
fortsætte i 2013. Vores oprindelige plan var jo, at madordningen skulle 
udbredes til at omfatte alle elever – både i børnehaven og skolen, med det 
formål at give børnene lyst til at spise sundt, så de får energi og lyst til at 
lære.. og røre sig. 
  Desværre skete der et svigt, da de nuværende børnehavebørn skulle starte   
i underskolen. Blot en pause på få måneder var nok til, at stemningen for at 
spise sundt havde ændret sig! Så desværre må vi nu rebe sejlene og koncen-
trere os om at få ordningen til at fortsætte kun i børnehaven. Og i realiteten 
rækker køkkenfaciliteterne i børnehaven ikke til at kunne producere mad til 
hele skolen. Vores oprindelige drøm var at skabe et fælles ”MADTEMPEL”, 
hvor alle børn på skift kunne hjælpe til. Dufte, spise og nyde dagens måltid 
sammen og så gå videre mætte, glade og friske til at tage fat på nye opgaver. 
  Siden de første tanker blev nedfældet i august 2008, har vi indvundet en 
masse erfaringer og fået indsigt i, hvad det kræver at drive et beskyttet 
værksted med plads til at 2 udviklingshæmmede, så de kan have et me-
ningsfuldt job og samtidig være med til at lave sund mad, baseret på 
biodynamiske og økologiske råvarer.  
  På vores seneste møde har vi besluttet at spole filmen tilbage og koncen-
trere os om at få stabiliseret madordningen i børnehaven, og så tror og 
håber vi på, at vi - via et krav fra brugerne - vil kunne få realiseret den en-
delige drøm om en fælles madordning på Herskindskolen, men det kræver, 
at nogen vil gå foran! Vi skal nok ikke forvente, at nogen kommer udefra 
og spørger os, om vi gerne vil have en skolemadsordning for vores børn! 
   Men husk: I Danmark er vores børn vores vigtigste råstof! Så derfor: 
Slut op om videreudviklingen af MAD MED PERSPEKTIVER. 
Vi er på rette spor – Skinnerne er lagt - Toget står på perronen. Men det 
er op til jer, om I vil løse billet til en sundere fremtid! 
   Med venlig hilsen og god tur!    Mogens Grejsen 
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 Landsbyrådet 

Teletaxaen kører i disse områder 
 1) Skivholme – Herskind – Skjørring – Galten – Skovby 
 2) Galten – Skovby – Storring – Stjær – Jeksen – Hørning 
 3) Låsby – Nr. Vissing – Veng – Hårby – Forlev – Skanderborg 
 4) Galten – Høver – Søballe – Mesing – Skanderborg 
 5) Glarbo – Gl. Rye – Ry 
 6) Laven – Alling – Tørring – Tulstrup – Javngyde – Ry 
 7) Ry – Firgårde – Nygårde – Svejstrup – Bjedstrup –Illerup – Skanderborg 
 8) Emborg – Boes – Alken – Skanderborg 
 9) Blegind – Hørning 
10) Vitved – Skanderborg 
11) Virring – Fruering – Skanderborg 
12) Skanderborg – Skårup – Båstrup – Hylke – Brørup – Ustrup 
13) Virring – Skårup – Båstrup – Hylke – Brørup – Ustrup 
14) Ejer – Ris – Tebstrup – Tåning – Skanderborg 
502) Brædstrup – Voerladegård – Skanderborg 

  I områder med få passagerer kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. 
Teletaxaen kører fra dør til dør inden for de bestemte områder. Samtidig 
kører teletaxaen til og fra udvalgte busstoppesteder og stationer uden for 
området. Teletaxaen kører oftest i weekenden og i bestemte tidsrum på 
hverdage, hvor lokalbussen ikke kører. 
  Du kan bestille en teletaxa, uanset hvilket formål du har med rejsen. 
Bestil tur mellem kl.8 om morgenen og kl.20 om aftenen på tlf.8740 8396. 
Du skal ringe senest to timer før, du gerne vil hentes. 
  Teletaxaen henter dig ikke nøjagtigt på det tidspunkt, du opgiver, men vil 
hente dig tidligst 15 min. før og senest 45 min. efter tidspunkt, du har op-
lyst. Se mere om hvornår teletaxaen kører på www.skanderborg.dk/busser.  
  Det koster det samme at køre i teletaxa som i bus på samme strækning. 
Du kan bruge periodekort, men ikke klippekort og kan også betale kontant. 
  Teletaxaen kan enten være en personbil med teletaxaskilt i forruden, en 
almindelig taxa med skilt i forruden eller en minitaxa med skilt i forruden. 
Vogntypen afhænger af hvor mange andre kunder, der skal med på turen. 
Teletaxaen kører nu i 15 mindre områder i hele Skanderborg Kommune. 
Teletaxaen kører, når bussen ikke kører – for eksempel om aftenen eller 
i weekenden.   Find køreplanen på www.skanderborg.dk/busser. 
  Der printes også gerne en køreplan ud til dig hos Borgerservice. 

Hentet på kommunens hjemmeside af Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Kan du spille på et instrument og bruge benene samtidig?? 
.. så er du velkommen i Herskind Sporvejsorkester 

  Der skal være indvielse af udvidelsen af Sporet ved Herskind torsdag d. 
2.maj kl.17. For at gøre dagen lidt festlig har jeg været så letsindig at fore-
slå, at vi kunne genoplive Herskind Sporvejsorkester for en kort stund.  
  Vi kan kun ét nummer, og det er ”Den glade vandrer kaldes jeg!” Hvis du 
kan spille den.. og du vil være med, så er du automatisk sikret en plads i 
orkesteret! Uanset alder og køn!!! (Jeg regner ikke med, at vi behøver at øve 
os i at gå mere end et par gange. Det vil foregå på legepladsen Fuglevænget).  
Ring på 2582 6087 eller mail til mig på grejsen@gefiber.dk 

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

Patch-Work med mere 
    Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr 
Patch-Work. Hvis du har lyst til andet som fx lave kort, brodere, filte eller 
strikke, så kom og vær med. Vi mødes i alle lige uger i håndarbejdslokalet 
kl.19 til ca.2130. 
Hilsen Anna, Aase, Karin, Sysser, Bente M., Sara og Lisbeth (tlf.8695 4508) 

Nyt fra Galten Bibliotek 
Har du et barn mellem 1 og 4 år kan børnebiblioteket tilbyde: 

Eventyrværkstedet V/Ditte Aarup Johnsen 

Tulle & Skralle på eventyr 
Onsdag d.20. marts kl.930 

En forestilling der møder det lille barn i øjenhøjde og pirrer dets mange 
sanser og fantasi. Undervejs inviteres børn og voksne til at deltage aktivt 

gennem mimik og sang, rim og remser. 
Billetter på Galten Bibliotek. 20 kr. pr. barn 

Bogen kommer til dig: 
Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, kan du blive  

”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på tlf.: 8794 2890 og hør nærmere.  
Brita Rodam 
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Landsbyrådet 

Seniorboliger i Herskind.  
Maries Have  

En vigtig milepæl er nået i Maries Have. 15 boliger reserveret 
Stadig få boliger ledige – så det kan nås endnu 

 Indsamling af fondsmidler til køb af ejendommen Præstbrovej 14 forløber 
planmæssigt. I løbet af februar måned har de første 22 kommende beboere 
i seniorbofællesskabet sammen med flere frivillige donorer indbetalt op 
imod 300.000 kr. til fonden. Det er nu planen i den nærmeste fremtid at 
inddrage firmaer og private i lokalsamfundet samt familie og venner for at 
skaffe yderligere 50 – 70.000 kr. 

  Samtidig arbejder vi videre med planlægningen af det kommende byggeri 
af 20 boliger. Vi lægger vægt på at skabe et lavenergi-projekt med en kom-
bination af forskellige teknologier, både af driftsøkonomiske årsager og for 
at tilgodese miljøet. Og vi lægger vægt på, at det særlige udtryk, som den 
stråtækte 4-længede gård har, så vidt muligt bevares og videreføres i det 
nye byggeri. 

  Maries Haves Kultur- og Sundhedshus, som skal rummes i de eksisteren-
de bygninger på ejendommen, er fortsat under indgående planlægning i en 
særlig arbejdsgruppe. Da denne del af projektet skal være til gavn og glæ-
de for hele lokalsamfundet, forudsætter vi, at der kan skaffes midler fra 
relevante fonde til ombygningen – og evt. private og offentlige bruger-
bidrag til visse aktiviteter. 

  Vi glæder os til at nå den næste milepæl: Købet af ejendommen! – Det 
bliver formentlig en realitet til juli i år, hvorefter der skal laves lokalplan. 
Vi er i fuld gang med at indhente overslagspriser på grundlag af foreløbige 
ideer og tegninger og med at forberede financieringen af byggeriet. 

Ole Wadsholt 
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Det lettede!! 
  Da vi i 1971 flyttede til Herskind, gik der faktisk flere år, inden vi fandt ud af, 
hvordan vi kunne drage nytte af de mange muligheder, der er i en by som vores.  
Den første kontakt, vi fik, var, da Peter Loft kom for at opkræve penge for vand 
til vores dengang lokalt drevne vandværk. (I dag erstattet af vores velkomstordning!) 
  Haven var ikke anlagt, og jeg husker, at det føltes lidt grænseoverskridende at 
færdes udenfor på den bare grund. Vi havde begge fået nye jobs, og vores datter 
var lige kommet til verden, så der var nok at tage sig til. Så overskuddet til at 
engagere sig i meget andet var ikke til stede i de første år.  
  Først da vores datter begyndte i skolen, fik vi lidt mere kontakt med omverde-
nen. Da vi begge havde spillet håndbold i vores unge dage, syntes vi også, at 
Trine skulle prøve det. Og Herskind Boldklub var positiv for at starte op med et 
pigehold, og det udviklede sig til, at jeg blev træner i klubben og senere formand 
for klubben i en længere årrække. Siden hen blev det til skiftende formandsposter 
i andre foreninger frem til i år, hvor det er lykkedes mig at få mig viklet ud af alle 
mine tillidsposter. 
  Mit arbejde i foreningerne har været meget berigende og har givet mig mange 
erfaringer og positive oplevelser. Men når jeg ser tilbage, tror jeg, at det, der har 
drevet mig, har været, at ”Der skal ske noget i Herskind”. Jeg har oftest ladet mig 
vælge ind i en bestyrelse, fordi den afgående formand ikke orkede mere. Og så 
har jeg følt et ansvar for, at ”nogen” måtte tage ansvaret for at føre det skabte vi-
dere. Det har så over tid udviklet sig til, at jeg fik mere lyst til selv at skabe noget. 
  Og nogle af mine ”kæreste børn” har været, da jeg i 1986 startede Herskind Fol-
kekøkken. Jeg synes også, det var spændende at være med til at starte Landsby-
rådet for Herskind-Skivholme, hvor jeg fik mulighed for at prøve helt nye tiltag, 
så som ”Pilgrimsvandringen” ved kommunesammenlægningen i 2007 og udvik-
lingen af det beskyttede værksted ”Mad Med Perspektiver” i børnehaven. 
  Det har også været festligt at være med i Cabaretsjakket i 30 år. Dejlige Sct. 
Hans fester på legepladsen, skønne sommerfester i boldklubben og gode oplevel-
ser på Landsbydagene i Herskind-Hallen. 
  Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle mine mange medbestyrel-
sesmedlemmer gennem de mange år for deres støtte og opbakning til arbejdet i 
foreningerne. En særlig tak til dem der er gået ind i en bestyrelse i forbindelse 
med mit ophør som formand, Det gælder Joanne og Lillian, Folkekøkkenet, 
Jakob og 2 X Anders, Borgerforeningen og Gunnar og Anders C (igen), der lod 
sig indvælge i Landsbyrådets bestyrelse. Også en stor tak til Finn Boisen, som har 
overtaget min plads i Værkstedsbestyrelsen i Herthas Bofællesskaber og Værk-
steder. En post som er meget vigtig nu, hvor Hertha fra årsskiftet er blevet en 
privat virksomhed. Jeg er meget tryg ved - og glad for - at I ville tage over. 
  Nu håber jeg blot på, at vi kan få afsat vores hus på en tilsvarende god måde. Så 
der bliver plads til nogle friske unge mennesker, som kan medvirke til, at der 
fortsat kan være liv og glade dage i Herskind! 

Venlig hilsen Mogens Grejsen 
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Program for 2013/14 i Seniorforeningen for Galten og omegn 
 

Udflugter: 
 

Tirsdag d.28.maj: Løvspringstur til Ree Park med middag og kaffe 
samt safaritur. 
Tilmelding senest 3.maj til Vita på tlf. 86 95 42 74 
 

Torsdag d.4.juli. Besøger vi Fur. Middagen serveres på Fur Færgekro. 
Besøg på museet samt en rundvisning på øen. Kaffen serveres på Fur 
Færgekro 
Tilmelding senest 19.juni til Vita på tlf. 86 95 42 74 
 

Tirsdag d.24.sept. Besøger vi Den jyske Rosenpark. Middagen serveres 
på Simested Kro. Der er mulighed for at se Danmarks Cykelmuseum. 
Eftermiddagskaffe i Rosenparken. 
Tilmelding senest den 14.sept. til Vita, tlf. 86 95 42 74 
 

Mandags-møder i Sognegården, Smedeskovvej 2: 
Møderne begynder kl.13. 
11.marts: Marie Finne fortæller om oplevelser som telegrafist 
15.april: Generalforsamling 
07.oktober: Johan Herold. Musik og sang   
04. november: Ebeltoft Harmonikaklub 
16. december: Julehygge v/ Carsten Marvig, Storring 
13. jan. 2014: Leo Pedersen viser Galten-billeder fra barndom og ungdom 

17. febr.2014: Bente Kure og Leif Ernstsen. Vise show 
10. marts: Per Bové fortæller om tur til Nordkap m. hestevogn 
14. april: Generalforsamling 
Mandagsmøderne slutter med kaffe, banko og amerikansk lotteri 
 

Julefrokost: 
Fredag d.29.nov.kl.1230 i fælleshuset, Porsevænget 128. Max.50 deltagere 
Tilmelding senest 15.november til Vita på tlf. 86 95 42 74 

Ret til ændringer forbeholdes 
 

Mød også gerne op, hvis du ikke er medlem – 
men måske er interesseret i at blive det 

Anna Brandt. Tlf. 5328 7638 
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Landsbyrådet 
Landsbysamvirket 

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 

Referat af generalforsamling i Landsbysamvirket 
Torsdag d.21.febr.2013 i Alling Beboerhus, Ringvej 18a, 8660 Ry 

1. Valg af dirigent. Bente Lundsgaard Jensen.  
2. Valg af stemmetæller og referent. Hans Gravsholt. 
3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. Lars redegjorde for afhold-

te aktiviteter og omtalte projekter, der havde modtaget støtte fra Land-
distriktspuljen. Han nævnte Landsbysamvirkets anbefaling af Alken til 
Årets Landsby 2013 i Region Midt og omtalte deltagelsen i udnævnelse 
af person til Sporen og Årets Lederpris. Bente orienterede om Hjerte-
startere. Der var debat og orientering om trafiksikring og om Bus-
teletaxa ordning i kommunen. 

4. Indkomne forslag. Ingen. 
5. Fremlæggelse af regnskab. Lars gennemgik regnskabet, fordi Arne 

havde meldt afbud.  
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Egil Jørgensen og Arne Nørskov 

blev genvalgt, Knud Erik Elmann Jensen blev valgt for 1 år og Hans 
Erik Jepsen (Jeppe) for to år.  

7. Valg af suppleant. Per Andersen, Nr.Vissing blev valgt. 
8. Valg af revisor. Egon Kjær Sørensen blev genvalgt. Der blev ikke valgt 

suppleant. Bestyrelsen blev opfordret til at finde én. 
9. Eventuelt. Pil Brudager, Stjær fortalte om seniorbolig-projektet Maries 

Have i Herskind. Hun opfordrede til orientering om det, så andre lokal-
center-landsbyer kunne overveje noget tilsvarende. Det drejer sig om 
køb af Herskind Søndergård og opførelse af 20 boliger. En pjece kan 
rekvireres ved Ole Wadsholt, Hertha og ved Hans G. På www.herskind-
skivholme.dk er der under Aktuelle projekter oplysninger om det. Der 
vil blive oprettet en selvstændig hjemmeside om Maries Have.  

Efter generalforsamlingen fortalte Anette Krogsøe om Bevar Lyngbak-
kerne ved Naturfond Gl. Rye.  Derefter redegjorde Preben Jørgensen for 
projektet Nyt fællesareal for borgerne i Tåning.   Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
Sporet ved Herskind og nyt spor ved Præstbro 

 Som det kan ses på hjemmesiden www.herskind-skivholme.dk er der sket 
meget her det seneste ½ år. Det nye spor vest for Præstbro og forbedrin-
gerne ved det gamle syd for Hertha og Herskind by er næsten færdig. 
  Der resterer endnu noget. Derfor er der planlagt arbejdsdag lørdag d.13. 
april, hvor der bl.a. skal nedgraves pæle. Det vil også være påkrævet, at 
hegnene flere steder skal beskæres, så man kan gå mellem de to hegn, der 
er bl.a. i slugten syd for Herskind vest for Præstbrovej. Der skal også eta-
bleres faldlåger en del steder og opsættes plancer m.m. bl.a. i fugletårnet.  
  På et møde d.5.marts blev det aftalt, at der skal være indvielse torsdag  
d.2.maj kl.17. Der startes ved grusvejen ind til Engvej 1 og 3, hvorfra der 
er en fin udsigt ned over ådalen, til fugletårnet og den nye sø. Efter tale af 
borgmester Jørgen Gaarde og musik af Herskind Sporvejsorkester går man 
ned for at se den nye spang(gangbro) og nyde udsigten fra fugletårnet.  
  Senere (ca.kl.1830) bliver alle opfordret til at tage over til det nye spor 
med broen over Lyngbygård Å og spang både nord og syd for broen. Det 
nye spor går - udover ned omkring åen - også op gennem Skovby Nord og 
Skovby Kirke forbi Skovbyskolen, den nye hundeskov og udstykningen 
på Skovby Nygaard, så det er noget længere end Sporet ved Herskind. 
  Der vil blive udarbejdet en fælles folder for de to spor. Den bliver noget 
større end den gamle og med farver, og den skal kunne hentes i de folder-
kasser, der vil være opsat flere steder. Læs i pressen. Her vil der komme 
flere oplysninger om projektet og om indvielsen. 

Hans Gravsholt  

  
        Udsigt syd for Hertha  Den nye bro NV for rensn.anlæg 
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Skanderborg afdeling              

DN-ture 2013 
Kyndelmisseturen d.2.febr. omkring Klostermølle er afviklet. 

 Tur  Tidspunkt Mødested og kort beskrivelse 
Løvspringstur 5.maj kl.13 P-plads v.Capri.Dyrehaven 
   Slutter v.Frihedsmuseet 
Lille Vildmose. Bustur  25.maj. 8-18 Skanderborg Station. Tofte Skov, 

Vildmosecenter og Høstemark Skov 
Nattergaletur. Tåstrup Sø29.maj. 2030  Start fra P-plads v.Stjærskolen 
   Fuglene går til ro 
Nattergaletur fra Hertha   1.juni kl.4 Start fra Herthas P-plads 
   Fuglene vågner 
Sommertur v.Ry Marina 13.juli kl.13 Start Ry Marinas trailerparkering 
   Ny bro og sti Ry-Birkhede 
Smag på naturen  10.aug.kl.13 Skivholme F-hus´ P-plads 
   Skivholme Skov og omegn 
Svampetur i Kolskoven 21.sept.kl.13 Start fra P-plads, Kollens Mølle 
   Årstidens svampe samles og vurderes 
Svampetur i Dørup Skov 28.sept.kl.13 P-plads v.Voerladegård 
   Årstidens svampe samles og bestemmes 
Efterårstur v.Tåstrup Sø 26.okt.kl.13 Mødested v.Lillering 
   Naturarealet SV for Lillering 
 

Alle turene - bortset fra Vildmoseturen d.25.maj - er gratis, og tilmelding er 
ikke nødvendig. Nærmere omtale vil komme i pressen og i Natur og Miljø 
og kan ses på DN´s hjemmeside. 
 

Affaldsindsamling 
  Hjælp os med at gøre forårsrent i naturen. Søndag d.21.april er der igen 
affaldsindsamling. Vi mødes kl.10 foran caféen i Hertha. Med sække, 
handsker og godt humør går vi ud i Herskind og Hertha. 
  Efter indsamlingen ved 1130-tiden mødes vi igen ved caféen til en bid 
brød og en forfriskning. Samtidig kan vi beundre alt det affald, vi har fået 
samlet. Det køres derefter til Reno Syd. 

Hans Gravsholt
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Nyt fra Herskindskolen 

 
 

Comenius skolepartnerskab 
  Her i skrivende stund tirsdag den 5.marts 2013 har Herskindskolen besøg 
af lærere fra deltagerlandene i Comenius projektet. (projektet er støttet af 
EU.  “We have borrowed Earth from our children”. Projektet forløber over 
to år og er en del af engelsk, geografi og matematik-undervisningen)  
  De 21 deltagere kommer fra Holland, Slovakiet, Italien, Polen, Tyrkiet og 
selvfølgelig Danmark  
  I de 3 dage, som besøget varer, er der planlagt forskellige aktiviteter. Vi 
starter med besøg på Herskindskolen og i Nordlyset. Deltagerne skal se og 
høre om udelæring, og herefter viser 7.klasses elever rundt på skolen. Over 
middag følger deltagerne med rundt i klasserne for at se den normale under-
visning. Senere på dagen er der rundvisning i Skivholme Kirke og i Leve-
fællesskabet Hertha. Til aften skal deltagerne spise aftensmad hjemme 
privat hos nogle af lærerne fra Herskindskolen. 
  På 2.dagen er der planlagt en bustur rundt i det Østjyske. Turen omfatter 
både tur / besøg til Ry ferskvandsmuseum, Aqua – Silkeborg, en tur rundt 
om Slåen Sø og en tur på Himmelbjerget. Alt dette for at se - og blive 
klogere på, hvordan isen har formet landskabet i Østjylland.  

 
 
 
 
 
 
 

Deltagerne fra Comenius                                            Undervisning i 6.klasse , Ipad                       

 

HERSKINDSKOLEN 
LADINGVEJ 16, HERSKIND 

8464 GALTEN 
TLF. 87 94 32 50 

 herskindskolen@skanderborg.dk 
 www.herskindskolen.dk 
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  Torsdag byder Borgmesteren velkommen på Skanderborg Rådhus. Her 
skal vi høre om planerne i Skanderborg Kommune fremover i forhold til 
landskab og miljø. Herefter går turen til Vestermølle og senere Reno Syd.  
  Herskindskolen synes, at det er et spændende projekt at deltage i og ser 
frem til besøget i Tyrkiet i april måned.  

Bevægelse 
  Rikke og Pernille er involveret i et projekt på Skovbyskolen, da Skovby-
skolen skal have mere fokus på bevægelse i undervisningen. Før jul var 
Pernille og Rikke desuden i København for at præsentere indsatsen med 
bevægelse i indskolingen på Herskindskolen. Dette resulterede i neden-
stående brev fra Antorini til Lokalavisen Skanderborg: 

Herskindskolen går forrest 
Indlæg af Christine Antorini i Lokalavisen Skanderborg d.2.jan.2013. 
  Emil, Louise og Ali skal have en mere sammenhængende skoledag med 
flere og mere spændende timer til undervisning og aktiviteter. De ekstra 
timer skal give plads til mere undervisning i læsning, skrivning og regning, 
og der skal samtidig skabes mere tid til udeliv og leg.  
  Engelsk i 1. klasse, flere timer i dansk og matematik og mere IT i under-
visningen er vejen frem, når vi skal styrke fagligheden i folkeskolen. Det 
betyder, at eleverne skal gå i skole fra klokken 8 til 14 og fra 8 til 15 - alt 
efter deres alder. En del af den ekstra tid skal gå til flere timer i bl.a. dansk 
og matematik, men det meste skal gå til de nye aktivitetstimer, der skal 
bruges til leg, bevægelse, praktiske forløb og lektiehjælp. Det skal gøre 
skoledagen mere varieret for eleverne.  
  Det er kernen i regeringens nye udspil til løft af folkeskolen. Vi skal sik-
re, at vores børn bliver den bedst uddannede generation i danmarkshisto-
rien, og at alle børn uanset baggrund bliver så dygtige, de kan.  
  Herskindskolen i Skanderborg er allerede godt i gang. Skolen tilrette-
lægger skoletimerne med både indendørs-og udendørsaktiviteter, hvor 
bevægelse er en integreret del af læringen - i matematik starter eleverne 
for eksempel indenfor med bøgerne for bagefter at gå ud og hoppe tabel-
lerne. Det betyder, at eleverne får kroppen med, og på den måde husker 
det, de lærer, bedre. Undervisningsformen tilgodeser også de elever, der 
har svært ved at sidde stille i klassen. Jeg håber, at andre skoler vil lade sig 
inspirere af Herskindskolen.  
  Vi skal sammen løfte folkeskolen, så den bliver hele Danmarks skole og 
et attraktivt valg for alle forældre. 

Tidligt sprog 
  Der er også blevet opmærksomhed om Herskindskolens indsats med tidligt 
sprog. Poul var i ministeriet i januar for at fortælle om Herskindskolens tidlig 
tysk, og fredag d.22.febr. havde vi besøg af Dueholm Skolen på Mors. Vi får 
løbende henvendelser fra hele landet om projekterne på Herskindskolen. 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset  
  Vi ser nu tilbage på en veloverstået vinter med leg, hygge og ikke mindst 
SNE, som skabte stor begejstring hos børnene i Nordlyset. Der er blevet 
kælket og lavet snemænd til den store guldmedalje, men selv om man ikke 
skulle have troet, at det var muligt, er selv børnenes SNE-entusiasme ved 
at dale. Nu ser både børn og voksne frem til forår. Før foråret kommer, 
skal I lige høre om alle de sjove ting, som er sket i Nordlyset i vinter.  
  En sen eftermiddag, på en råkold januardag, mødtes børn, voksne og for-
ældre til den altid hyggelige Lanternefest. Samtlige børn havde ugerne før 
forvandlet de medbragte syltetøjsglas til fantastiske flotte lanterner i alver-
dens farver med pynt og glimmer. Alle lysene i lanternerne blev omhyg-
geligt tændt, hvorpå turen gik rundt om skolen, mens der blev skrålet ly-
stigt med på lanternesangen..la bimme la bumme la bim. Efterfølgende 
kunne man lune sig på æbleskiver, kaffe og saftevand.     
  I februar blev der som altid set meget frem til den årlige fastelavnsfest i 
Nordlyset. Om morgen mødte alle de forventningsfulde børn op i børneha-
ven forklædt som alverdens superhelte, prinsesser, eventyrfigurer osv. I 
løbet af formiddagen blev der slået katten af tønden, og der blev nydt læk-
re fastelavnsboller. Da børnene tog hjem, kunne de medbringe deres farve-
rige fastelavnsris, som de i ugerne op til havde pyntet med masker, katte 
og fjer. Så var de klar til at rise forældrene op af sengen fastelavnssøndag.    
  Den omdiskuterede madordning, som nu er blevet frivillig, blev endnu 
engang taget op. Denne gang, da forældrene var inviteret til diskussions-
møde om emnet af bestyrelsen. Forældrene gav deres mening til kende, og 
den blev taget til efterretning af bestyrelsen. Bestyrelsen skal nemlig medio 
marts tage endelig beslutning om, om Nordlyset skal starte op med mad-
pakker fra Skanderborg kommune, eller om forældrene fortsat skal med-
bringe de hjemmelavede madpakker.   
  Foråret i Nordlyset byder på nye og spændende ting, bl.a. søsættes Cirkus 
Nordlys primo marts/april. Her skal børnene lave rekvisitter, kostumer og 
øve numre. Det hele slutter af med en cirkusforestilling for alle forældre, 
hvilket der vil blive set meget frem til. 
  Foråret er også det tidspunkt, hvor de største børn så småt begynder at 
gøres klar til skolestart. I den kommende tid vil storbørnsgruppen to dage 
om ugen tage ud af huset, hvor de sammen skal øve deres cirkusnumre 
samt meget andet. Det skal være med til at opbygge relationer og samspil 
i gruppen. 
  Til sidst et lille ønske om, at foråret forhåbentlig snart bringer lidt lunere 
vejr og måske endda lidt solskin. Så vil Nordlysets dejlige nye legeplads 
igen komme til sin fulde ret, efter at have ligget en smule i dvale under den 
megen sne.    

Mange hilsner fra Nordlyset. På vegne af bestyrelsen Helle Pernille Hansen      



 

 21

 
   HERSKIND BRUGSFORENING 
Siden sidst 
   Vores arrangementer omkring jul, hvor børnene kom med deres jule-
sokker, julemanden kom på besøg, og bestyrelsen uddelte gløgg/juice og 
æbleskiver, var som sædvanlig godt besøgt.  
  På årets sidste dag ønskede vi vores medlemmer godt nytår med cham-
pagne og kransekage. Fastelavnsarrangementet er netop overstået med 
tøndeslagning og kåring af diverse kattekonger og dronninger. Derefter var 
der uddeling af fastelavnsboller til både børn og voksne samt kaffe/soda-
vand inde i butikken. Alle syntes vist, det var rart at komme ind i varmen, 
og her fik alle børn desuden en pose med forskelligt slik og 1 cola. 
  Lørdag d.5.januar var bestyrelsen igen i aktion, denne gang med at sætte 
de længe ventede ELEKTRONISKE HYLDEFORKANTER op i butikken. 
Personalet har rigtig glædet sig til denne revolution, og det bliver selvføl-
gelig også til gavn for jer som kunder i butikken. 
  Den 19.januar havde bestyrelsen et heldagsmøde, og her fik vi planlagt 
aktiviteterne for det kommende kalenderår. 
  Den 6. februar var der 20 % rabat i butikken, og det var der rigtig mange, 
der benyttede sig af. Det var også den dag, hvor personalet fik indsamlet 
mobilnr. (ca. 200). Man fik 1 flaske vin, når man afleverede sit nr. så der 
blev også tyndet lidt ud i vinlageret.  
 
Her er de arrangementer som løber af stablen inden sommerferien 
26. marts: Modeopvisning for årets pigekonfirmander ledsaget af 1 vok-
sen, der vil også være en frisør til stede. (Vi har jo haft et arr. for drenge). 
19. april: Vinsmagning  
23.maj: Forårsfest – her vil vi lave et arrangement om formiddagen for 
dagplejerne og deres børn. 
Alle arrangementer foregår selvfølgelig i butikken men følg med på 
Infoskærmen, hvor der vil blive annonceret med klokkeslæt osv. 
 
Fiskemand 
Som noget nyt kan der nu fås frisk fisk ved Brugsen. 
Der kommer en fiskemand på lørdage i lige uger fra kl. 11 – 1145 
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Herskind Brugs på Danmarkskortet 
Nedenstående artikel kommer i Coop’s årsskrift: 
   I Herskind rimer brugs på borger. Der er en skole, en kirke og 665 ind-
byggere i Herskind. Og så er der Dagli’ Brugsen. Den sørger for, at der er 
liv i landsbyen. 
  Få går ind i Dagli’ Brugsen i Herskind uden at hilse. De kender Katrine 
bag kassen, de kender Else, der pusler rundt med varerne langs hylderne, 
og de kender Michael Øulee, der har været brugsuddeler i butikken de 
sidste 6½ år. Og de falder i snak. Nogle køber billetter til en lokal teater-
forestilling, andre bestiller slagtervarer til byens folkekøkken, og én små-
sludrer, mens han køber en helt særlig pibe tobak, som er sat på hylden for 
hans skyld. Med under 700 indbyggere i byen kender man sine kunder på 
fornavn, og man er nødt til at være meget mere end en butik. 
  ”Vi konkurrerer på det helt nære. Vi snakker med kunderne og lader ikke 
folk gå, før vi virkelig har prøvet at løse deres problemer,« siger Michael 
Øulee. I bil er der seks minutter til den nærmeste Bilka og lige så langt til 
en Rema 1000, så selv om Michael Øulee prøver at matche de vigtigste 
discountpriser, skal kunderne få noget ekstra, hver gang de handler helt 
lokalt. Af samme grund iværksatte FDB i 2012 en efteruddannelse af 
samtlige 375 brugsuddelere i Dagli’ Brugsen. Målet var at gøre dem til en 
slags borgmestre i de små lokalsamfund. 
  I personalerummet folder bestyrelsesformand Lis Weiling en stor planche 
ud. På papiret er en liste over de arrangementer, som brugsen står for i det 
kommende år. Den har hun og resten af brugsens bestyrelse lavet på et ud-
videt møde for nylig. Udover de sædvanlige aktiviteter til fastelavn, forårs-
festen, og i julemåneden er der også aktiviteter dedikeret til helt særlige 
grupper. 
  Sidste år fik 12 drenge mellem 12 og 15 år mulighed for at tæve persona-
let i fodbold på Playstation. I år er det pigernes tur til en aften på deres 
præmisser. For de vinglade er der vinsmagning med tapas, og for dagplej-
erne er der legedag, hvor der bydes indenfor til lidt forkælelse. Intet af det 
kunne lade sig gøre uden bestyrelsens indsats, siger Michael Øulee, og for 
Lis Weiling er det dejligt at kunne give overskuddet tilbage til kunderne. 
   »Jeg har handlet her i brugsen, siden jeg flyttede hertil i 1969, og det er 
som en stor familie. Det er vigtigt at give noget tilbage, og her er ikke 
langt fra tanke til handling«, siger hun. 
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   Lige inden for butiksindgangen hænger en stor infoskærm. Ingen skal 
være i tvivl om, hvad der foregår i Herskind. Serie 5-kamp på banen bag 
skolen, stillegudstjeneste i Skivholme Kirke og fællesspisning i forsam-
lingshuset bliver annonceret, og brugsen støtter op og samarbejder med de 
fleste lokale foreninger. 
   Oppe ved kassen får Bettina Kaalund lov til at sætte en plakat op for en 
teaterforestilling, som hun er med til at lave. Hun er glad for det arbejde, 
som brugsen gør for at skabe liv og opmærksomhed. 
   »Det tager tit lige fem minutter længere at handle, fordi jeg snakker med 
nogen her, og hvis ikke den var her, ville byen dø hen«, siger hun med et 
smil.  

FDB er nu COOP 
    I 10 år har moderselskabet FDB og forretningen Coop været adskilt. 
Men nu samler Danmarks største forbrugerejede detailhandelsvirksomhed 
sig i en organisation under Coop navnet.  
 ”Vi er ejet af vores medlemmer. Det vil vi gerne tydeliggøre. De flere end 
1,2 mio. danskere, som er medlem, får andet og mere end gode varer til 
konkurrencedygtige priser. De får også kontante fordele igennem fordels-
programmet CoopPlus og medindflydelse på en virksomhed, der tager 
ansvarlighedsarbejdet alvorligt,” siger bestyrelsesformand Lasse Bolander. 
   Siden den første brugsforening blev grundlagt i 1866, har formålet været 
at levere de bedste varer til de bedste priser. Men i dag er kvaliteten og 
definitionen af ’det bedste’ også afhængig af ansvarligheden. Derfor styr-
ker Coop konstant ansvarlighedsarbejdet - eksempelvis gennem udvikling 
af nye varer, der tager hensyn til miljø, støtte til udvikling i Afrika og 
gennem oplysning til skolebørn om sund mad.  
   ”Unikt er også vores 3500 medlemsvalgte, der gør en stor, engageret 
indsats lokalt,” siger Lasse Bolander, der understreger, at alle demokra-
tiske organer bevares uændret.  
”Med den nye organisation tydeliggør vi, at vi er en virksomhed, der er 
ejet af vores medlemmer, forstærker vores ansvarlighedsarbejde samtidig 
med, at vi selvfølgelig fastholder vores kommercielle fokus. Fremtidens 
Coop er én sammenhængende organisation med medlemmerne som med-
ejer i centrum,” siger adm. direktør Jesper Lien, Coop. Målet er én virk-
somhed, hvor godt købmandskab og ansvarlighed udvikler Coop til også i 
fremtiden at være Danmarks førende detailhandels-virksomhed. 
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  I forbindelse med den nye organisation fratræder FDB's adm. direktør 
Thomas Bagge Olesen. ”Efter 6 år i spidsen for FDB er min opgave 
afsluttet. Da jeg overtog jobbet i FDB i 2007 var opgaven at tage daglig-
vareforretningen Coop tilbage fra Coop Norden og få genetableret et tæt 
samspil mellem FDB og Coop. Det er blandt andet sket ved styrket indsats 
på ansvarlighed, lanceringen af medlemsfordelsprogrammet, CoopPlus, 
etablering af effektiv koncernstruktur, og det har i alt medvirket til, at 
Coop i dag står stærkt i det danske detailmarked,” siger Thomas Bagge 
Olesen. 
Generalforsamlingen   
Den 21.marts 2013 kl.19 i Herskind forsamlingshus holder Brugsen 
generalforsamling, og vi håber at se mange af vores medlemmer. 
Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer. 
2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner. 
3) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse 

om anvendelse af årets resultatdisponering. 
4) Forslag fra bestyrelsen. 
5) Indkomne forslag. 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. 
7) Eventuelt. 

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. 
Spørg ikke om hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad du 
kan gøre for Brugsen. 
Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle 4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen,  Landsbyvænget 19D  8696 1919 
Medlem: Børge Pedersen,  Lærkevænget 34  8695 4144  
Medlem: Villiam Riisgaard,  Voldbyvej 75 Sjelle 8695 4059 
Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 
Suppleant:: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 

Lis Weiling, Bestyrelsesformand 
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Herskind     
        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

 
 

Generalforsamlingen 
  Torsdag i uge 7 blev der afholdt generalforsamling i Herskind Borger-
forening. Der var i god tid meldt ud, at tre af bestyrelsens medlemmer ikke 
ønskede genvalg. Den gode forberedelse var nok også årsagen til, at det 
uden problemer lykkedes at få valgt en ny og fuldtallig bestyrelse. Det var 
i øvrigt en hyggelig aften, hvor foreningen også bød på dejligt smørrebrød. 

   Generalforsamlingen vedtog et forslag omhandlende muligheden for 
fælles opkrævning af kontingent i samarbejde med Herskind Forsamlings-
hus. Dette forslag er efterfølgende blevet stillet samt vedtaget på forsam-
lingshusets generalforsamling. Så vi glæder os i borgerforeningens besty-
relse til et godt samarbejde med forsamlingshuset fremover. 

Farvel til Mogens 
   Overskriften hentyder ikke til en nekrolog. Tværtimod er det et spræl-
levende menneske, som jeg vil benytte disse linier til at give en lille hyl-
dest. Mogens Grejsen har efter mange år som formand for Herskind 
Borgerforening valgt at sige tak for denne gang, da han og Karen ønsker at 
flytte til Grenå for at komme tættere på børnebørnene. Og det kan man vel 
næppe bebrejde dem... 

   Men en STOR tak skal du have med på vejen, Mogens. For det arbejde, 
du i så mange år har lagt her i byen. For dit utrættelige arbejde mod både 
vindmøller, motorveje, kamphunde og bøller i pavillonen på Fuglevænget. 
Og for alle Sankthans aftener og legepladsdage, du har stået i spidsen for. 
Alt sammen har det været med til at gøre Herskind til den by, den er i dag. 

   I bestyrelsen for borgerforeningen vil vi gøre vores ypperste for at fort-
sætte, hvor du slipper. Vel vidende, at det bliver svært - for helt leve op til 
dig, kan vi nok ikke... 
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Herskind Borgerforening 

Legepladsdag lørdag den 13.april 2013 kl.10 
  Forårets legepladsdag nærmer sig. Vi skal have trimmet vores legeplads, 
så den er klar til en forhåbentlig lang sommer med godt vejr og masser af 
aktivitet. Vi hejser flaget og tænder grillen, så fyld din trillebør med have-
redskaber og mød op til en hyggelig dag. Vejret bliver godt - for det har vi 
bestemt! 
  Hvis du har forslag til ting, som kunne gøre vores legeplads til et endnu 
bedre sted at være, så kom endelig med dem. Vi lytter meget gerne - og 
især til idéer, som kunne give forældre eller andre lyst til at medbringe 
naboen og en kande kaffe for at tilbringe lidt tid på pladsen, mens ungerne 
leger og spiller bold. Ikke mindst fordi vi også tror på, at fremmøde og 
positiv aktivitet på pladsen vil gøre det mindre attraktivt at tage ophold for 
dem, som måske ikke lige bruger området, som det er tiltænkt. 
Flagning 
  Der vil stadig i videst muligt omfang blive flaget på legepladsen på de 
officielle flagdage. Men der er også mulighed for at få flaget hejst, hvis 
man har kendskab til en rund fødselsdag, et sølvbryllup, et dødsfald eller 
andet, som skal markeres. Kontakt undertegnede på tlf. 2231 0191, hvis du 
har ønsker om flagning på en bestemt dag. 
Sankthans 
  Borgerforeningen regner med at afholde Sankthans med bål d.23.juni 
som i tidligere år. Læs mere i næste udgave af Herskindsigt. 

På bestyrelsens vegne 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  

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

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

Lone Øster Brøgger 
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Arrangements- Kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.16.juni 2013 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.4.juni 2013 

 

Marts 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 12 19 Kirkehøjskole. David Bugge Kirke+sognegård 43 
on 13     
to 14     
fr 15 1830 Vårfest Skivholme F-hus 46 

lø 16  
19 

Herskindsigt udkommer 
Klassisk forårskoncert 

 
Salen. Hertha 

3 
51 

sø 17     

ma 18     
ti 19     
on 20 19 

930 
Sangaften v. organist og kor 
Teaterforestilling for 1-4 årige 

Sognegården 
Galten Bibliotek 

43 
11 

to 21 1830 
19 

Afslutning på Præmiewhist 
Brugsens generalforsamling  

Klublokalet 
Herskind F-hus 

35 
24 

fr 22 1630 Fredagscafé  Herskind F-hus 42 
lø 23     
sø 24  

13 
Palmesøndag 
Familiedag. Gymnastik 

 
Herskindhallen 

 
34 

ma 25     
ti 26  Modeopvisning for piger Brugsen 21 
on 27     
to 28  Skærtorsdag   
fr 29  Langfredag   
lø 30     
sø 31  Påskedag   
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April 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1  2.påskedag   
ti 2     
on 3 19 Møde i Landsbyrådet Herskindskolen 4 
to 4     
fr 5     

lø 6     
sø 7     

ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12 1530 Landsbydag Herskindhallen 5 

lø 13 10  
 

Legepladsdag. Fuglevænget 
Arbejdsdag på sporet. Pæle m.m. 

Herskind 
Start i Hertha 

26 
16 

sø 14     

ma 15 10 
13 

Legepladsdag, Fuglevænget 
Generalforsamling i Seniorforen. 

Legepladsen 
Galten sognegård 

26 
14 

ti 16 19 Generalforsaml. Musikforening Herskindskolen 35 
on 17  Arbejdsdag Skivholme F-hus 46 
to 18     
fr 19  Vinsmagning Brugsen 21 

lø 20 14 Friluftsgudstjeneste Galten 44 
sø 21 10 Affaldsindsamling Caféen, Hertha 17 

ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26  Bededag   

lø 27     
sø 28 1030 Konfirmation  Sjelle Kirke 44 

ma 29     
ti 30     
on 31     
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Maj 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2 17 Indvielse af spor i Lyngbyg.Ådal Start i Hertha 16 
fr 3     

lø 4 14 Lørdagscafé Hertha 50 
sø 5   930 

13 
Konfirmation og igen kl.11 
DN´s Løvspringstur 

Skivholme Kirke 
Capri v.Dyrehaven

45 
17 

ma 6      
ti 7 1830 Fællesspisning, Folkekøkken Herskind F-hus 38 
on 8     
to 9  Kristi himmelfartsdag   
fr 10     

lø 11     
sø 12   7 Skovtur og fugletur Præsteskoven 43 

ma 13     
ti 14     
on 15     
to 16     
fr 17     

lø 18     
sø 19  1.pinsedag   

ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23  Forårsfest Brugsen 21 
fr 24     

lø 25   8 DN´s Bustur til Lille Vildmose Skanderborg st. 17 
sø 26     

ma 27     
ti 28  Seniorforeningens løvspringstur Tur til Ree Park 14 
on 29 2030 DN´s nattergaletur Tåstrup Sø 17 
to 30     
fr 31     
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Juni 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

lø 1   4 DN´s Nattergaletur Herthas P-plads 17 
sø 2     

ma 3     
ti 4 19 Redaktionsmøde. Herskindsigt Herskindskolen 3 
on 5 1830 Grundlovsdag. Fællesspisning Legepl. Fuglev. 38 
to 6     
fr 7     

lø 8     
sø 9  Sogneudflugt til Alrø, Horsens 

Fjord 
 44 

ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13     
fr 14     

lø 15  Valdemarsdag   
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23  Sankthans-bål. Herskind Borgerf. 

Sankthans-bål 
Legepl.Fuglevænget 
Skivholme F-hus 

24 
46 

ma 24  Sankthansdag   
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
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Nyt fra HB-sporten 
Bestyrelsen: Adresse Telefon 
Formand: Kim Jakobsen  Lærkevænget 3, Herskind 4060 3591 
Næstformand: Peter Libergren Lærkevænget 21, Herskind 4063 5568  
Kasserer: 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 
Petanque: Per Rohde  Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
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 
   Så er året 2013 godt i gang. Vinterholdene har taget hul på sidste del af 
denne sæson. Gymnastik holder i år opvisning lørdag d. 24.marts.  
   Udendørssæsonen er så småt i gang. Senior er startet op og holdets nye 
træner – Jakob H. Jakobsen kan glæde sig over at have ca.22 mand i trup-
pen. HB-runners har støvet løbeskoene af og er så småt begyndt at teste 
vejene rundt om i omegnene. Oldboys spillerne er igen begyndt at teste 
grusbanen ved enkelte lejligheder om mandagen, men hallen trækker nu 
flest til om onsdagen.  
   I HB har vi afholdt generalforsamling. En generalforsamling som var et 
farvel til Maja Jakobsen efter mange års tro tjeneste – Maja har heldigvis 
valgt fortsat at lægge sine kræfter i klubben. Nu er det gymnastik, der får 
endnu mere glæde af hendes store engagement. 

Kim Jakobsen, Formand 
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Herskind Boldklub 

Referat af generalforsamling torsdag den 21.februar 2013 
1. Velkomst og valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Kim Jakobsen bød velkommen til generalforsam-
lingen og foreslog Inge Houg Jakobsen som dirigent. Dette var der til-
slutning til. Inge Houg Jakobsen konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 
Kim Jakobsen lagde ud med den generelle del af bestyrelsens beretning. 
Maja berettede om året 2012 i gymnastikafdelingen. Kim berettede om 
arbejdet i fodbold, præmiewhist og badminton-afdelingerne. Beretning 
vedhæftes nærværende referat. 
Der var følgende kommentar og spørgsmål til bestyrelsens beretning: 

• Intet blev nævnt omkring FC Langelinie, hvorfor? Dette skyldes, at 
regnskabet og medlemmer ikke hører til i Herskind Boldklub. Knud 
kom med en lille beretning af, hvordan året er gået i FCL, ca.150 
medlemmer. 

• Spørgsmål til medlemsnedgang. Uheldigt at Herskind Boldklub ikke 
kan løfte opgaven med de spillere i badmintonafdelingen, som gerne vil 
udvikle sig yderligere. Søren siger, at det ikke kan løftes, pga. det er for 
dyrt med kvalificeret DGI-træner, nok trænere og antal baner. Forslag: 
Det skal ikke nødvendigvis være hold på årgange, men på dygtighed. 

• Hvorfor så stort frafald i badminton? Ikke muligt at skaffe træner. 
• Godt der arbejdes for en hel hal, men et spørgsmål til provokation, hvis 

vi ikke kan skaffe træner og stille hold, hvorfor så en stor hal? 
Bestyrelsen svarer, at børneholdene i badminton er på venteliste. 
Ligeledes vil man gerne tilbyde, at der kunne spilles fodbold i en hel 
hal og afholdes stævner. Arbejder for hele byens aktiviteter. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
3. Årsregnskab til godkendelse. Regnskabet blev fremlagt af Ulla Hansen. 

Se regnskab på www.skivholme-herskind.dk. Der var følgende kommentar 
og spørgsmål til regnskabet: 

• Spørgsmål omkring indkøb af madrasser, kan skolen benytte denne? Vi 
har betalt 1/3 af madrassen og skolen har betalt rebene. Vi bruger derfor 
hinandens ting. 

• Ros at kontingenterne er kommet ind. Der er sket meget for få midler 
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Herskind Boldklub 
• Utroligt at sommerfesten ikke giver større overskud med alt det arbejde, 

som bliver lagt i det. Inge påpeger, at sommerfesten også skal skabe 
sammenhold i lokalsamfundet. Det skal overvejes at inddrage flere folk 
til af hjælpe til. 

• Mangler et gelænder og lys til trappen. Føleren, der tænder lyset uden-
for, sidder på P-pladsen. Ønskeligt at føleren sad ved hallen. 

• I kantinen er der en omsætning på 17.000 kr. og indkøb gøres i 
Brugsen. Der er et overskud på ca. 4.000 kr. 

• Forslag om at øl og sodavand gerne må stige til 10 kr. Dette var 
bestyrelsen enig i.  

Regnskabet for 2012 blev enstemmigt godkendt. 
4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

I år var Kim Jakobsen, Ulla Hansen og Maja Jakobsen på valg. Maja 
ønskede ikke genvalg. Kim takkede Maja for den store indsats i HB´s 
bestyrelse. Efter Majas fratrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen ud-
vides med 1 medlem. Der var ingen, som ønskede at stille op, men 
bestyrelsen er stadig stor nok til at forsætte. Suppleanter blev Brian 
Dalby og Bent Rieche. 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Tonny Hansen blev genvalgt 
som revisor. Freddy Weiling blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. Pauls navn står stadig på alarm-sedlen. Den skal rettes til. 
Spørgsmål om vi arbejder sammen med Sjelle-Skørring. Bestyrelsen 
berettede, at HB i 2012 har haft et møde med SSIF. Inge fortalte, at der 
til sæsonen 2013-2014 er fokus på at lægge Zumba-tiderne forskudt. 
Bemærkning om at containerne udenfor ikke holder evigt. 
 Inge vil gerne fortsætte som kantineansvarlig. Bent og Orla sagde ja til 
at fortsatte 1 år mere, da Inge ønskede at fortsætte arbejdet i kantinen.  
  Gerne lidt flere byttepenge i pengekassen. 
  Kim sagde, at bestyrelsen og afdelingsformænd har arbejdet på den 
fremtidige struktur. Bl.a. skal der arbejdes videre med at lave nogle 
udvalg til kortvarige opgaver og projekter, så man også kan få nogle i 
byen på banen, som ikke normalt er i bestyrelsen eller klubbens frivil-
lige arbejde. Ligeledes at der i afdelingerne skal være arbejdsgrupper.   
   Det blev nævnt, at der i det kommende år skal være fokus på, at 
tingene i hal og kantinen er ved at være meget slidte. Der kom også 
ønsker om maling af kantinen. Dette er bestyrelsen enig i, og den har 
talt om at lave en arbejdsdag. 
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Herskind Boldklub 
   Rengøringen er meget dårlig i både hal og omklædningsrum. Besty-
relsen har også taget dette punkt op mange gange med skolen, som har 
ansvar for rengøringen. Det blev også nævnt, at vi, som klubben der 
benytter hallen, også har et ansvar med at holde hallen ren. Forslag om 
at HB skal ansætte rengøring. Dette vil bestyrelsen tage op på et besty-
relsesmøde.  
   Bruserne i omklædningsrummet fungerer ikke, og generelt er hallen 
og omklædningsrummene misvedligeholdt. Det er meget svært for HB 
at få skolen til at gøre noget ved dette, da det er som at slå i en dyne. 
Bestyrelsen er nu også gået til kommunen og ikke kun til skolelederen. 
Fremadrettet har redskabsrummet første prioritering. Casper beretter, at 
bestyrelsen har fået et tilbud om etablering af et nyt redskabsrum, så 
alle redskaberne kan komme væk fra halgulvet. Skolen er desværre 
løbet fra en aftale om at betale sin del af det, og projektet er pt. på 
standby, men der arbejdes videre med det i den nye bestyrelse.  
   Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

Gymnastik 
  Det er nu på tide at runde indendørsaktiviteterne af. Det har vi i gymna-
stikafdelingen igen i år tænkt os at gøre med en familiedag søndag d.24. 
marts fra kl.13 til 16, hvor alle hold på skift vil vise et udsnit af, hvad 
træningen har indeholdt i vinterens løb.  
  Vi har 6 hold i år, som på skift vil sørge for, at temperaturen i hallen sti-
ger. Det tager nok et par timer. Derefter byder vi på kaffe/the, saftevand og 
brød, fri leg i hallen og forhåbentlig hyggeligt socialt samvær.  
  Alle er velkomne denne dag, og vi håber selvfølgelig, at så mange som 
muligt vil benytte lejligheden til at aflægge Herskindhallen og dermed HB 
Gymnastikafdeling et besøg.  
  Zumba tirsdag kl.19-20 og søndag kl.12-13 fortsætter lidt endnu, hvis 
der er basis for det. Begge hold kører stadig med klippekort, men der er 
også mulighed for at betale pr. gang. Instruktøren vurderer selv, hvornår 
træningen indstilles for denne sæson.  
  Program for næste sæson er under udarbejdelse. Indtil videre ligger det 
fast, at M/K Gymnastik og Zumba bytter tider, så M/K Gymnastik flytter 
tilbage til tirsdag kl.9-20, og Zumba med Rikke flytter til onsdag kl.19-20.  
Hele programmet ligger klar senest til HB Sommerfest i uge 33.  

God sommer!   Inge  
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Herskind Boldklub 

Præmiewhist 
  Kortene bliver igen lagt på hylden i uge 12. Men først den sædvanlige 
afslutning torsdag den 21. marts kl.1830 med kortspil, spisning og kort-
spil – i nævnte rækkefølge. Vi regner bestemt med at starte op igen til 
efteråret, og vi har plads til mange flere i klublokalet. Tak for denne gang.  

Orla 
 

  

Herskind Musikforening 
  Tirsdag d.16.april 2013 kl.19 i Kultursalen på Herskindskolen 
afholdes ordinær generalforsamling i Herskind Musikforening 
jf. foreningens vedtægter (se hermus.dk). På valg er Mette Rask 
Bøgh og Torsten Matthiessen. Der er mulighed for indmeldelse 
i forbindelse med generalforsamlingen. Efter den ordinære 
generalforsamling vil der være mulighed for at drøfte tanker og 
ønsker for det lokale musikliv over en kop kaffe og et stykke 
hjemmebagt kage.☺  
   Musikundervisningen foregår fortrinsvis i Kultursalen på 
Herskindskolen og underviserne Torsten og Elisabeth har gen-
nem vinteren haft elever på trommer, guitar og klaver. Elisabeth 
har derudover kørt 2 rytmikhold tirsdag eftermiddag. Efter 
påske og frem til sommerferien udbyder hun 2 nye musikhold:  

• For børnehavebørn til 1. kl.: ”Dans og leg med musik” 
tirsdage fra kl. 1430 -1515. 

• For 1.–3. kl. ”Spirebandet” tirsdage fra kl. 1515–16  
(her er der vægt på instrumenter og sangskrivning).  

Du kan altid kontakte os eller finde mere information om fore-
ningen, underviserne og undervisningen på vores hjemmeside 
www.hermus.dk.   

Jesper Laursen 
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Herskind Folkekøkken 
  Så gik endnu et år med masser af dejlig mad, fællessang og god stem-
ning. De nye madhold er sat, og vi ser frem til et nyt ”folkekøkken-år” 
med kreative køkkenskrivere. Næste gang, vi mødes, er til landsbydagen 
fredag den 12. april 2013 i Herskindhallen. Her er folkekøkkenet vært ved 
fællespisningen ved madformand Mogens Grejsen. Jeg vil i samme ånde-
drag benytte lejligheden til, på bestyrelsens vegne, at takke Mogens (afgå-
ende formand) for det store arbejde, han har lagt i Herskind Folkekøkken. 
Vi er klar over, at det er et par store sko, vi skal udfylde fremadrettet. 
  Der er i øjeblikket 36 familier, som udgør Herskind Folkekøkken, men 
der er plads til flere! Har du/I lyst at være med, så tilmeld jer til en gratis 
prøvespisning. 

På bestyrelsens vegne – Joanne Ryall Jensen 
Referat af generalforsamling d.5.febr.2013 

Dirigent - Hans Gravsholt 
Formandens beretning- Mogens Grejsen   
Regnskabet - Litta Hansen 
Valg: Alle er på valg: Mogens Grejsen og Litta Hansen stiller ikke op til 
genvalg. Genvalg af Hans Chr. Sørensen, Kaj Kristensen, Nina Andersen. 
Nyvalgte: Lillian Andreasen og Joanne Ryall 
Revisor – genvalg af Hans Gravsholt 
Depositum og kontingent uændret  
       voksen 45 kr., barn indtil 12 år 15 kr. og barn indtil 8 år gratis 
  Forslag: Folkekøkkenet har passeret "sølvbryllupsalderen", og dermed er 
gennemsnitsalderen for medlemmer steget. "Vi" henstiller pensionisterne 
til fortsat at deltage på madholdet ved over for bestyrelsen, før madholde-
ne sættes sammen, at tilkendegive, at de vil være del af madhold. 
Alle medlemmer kan give tilsagn om at være "reserver", som med kort 
varsel kan træde til på madhold. God debat fra mange deltagere. 
Tak til afgående formand og kasserer for deres mangeårige indsats !! 

Referent Nina Andersen 6.2.2013 
Bestyrelse: 
Formand: Joanne Ryall, Vibevænget 51. 8695 4610 jo-jan@mail.dk 
Næstform.: Hans K. Sørensen, Præstbrovej 8  
Kasserer: Lillian Andreasen, Vibevænget 10 
Sekretær: Nina  Andersen, Terpvej 2 
PR-mand: Kaj Kristensen, Vibevænget 8 
Revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 
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Formandsberetning ved generalforsamling i Herskind Folkekøkken 

 Det forgangne år er - som sædvanligt - forløbet på en god måde, og alt er 
blevet afviklet i god ro og orden. Bestyrelsen i Folkekøkkenet stod igen 
for maden i april måned ved fællesspisning på Landsbydagen i Herskind-
hallen. Og det lykkedes os at lave et overskud på godt 4000 kr. Beløbet 
blev skænket til den fortsatte drift af Landsbyrådet for Herskind-Skivhol-
me, som jo drives udelukkende på frivillig basis og uden offentlige tilskud.    

  Bestyrelsen har igen i år lovet at lave mad til Landsbydagen, hvis tema i 
år er ”Landsbyer i bevægelse”. Datoen er d.12.april og for jer - som faste 
medlemmer - flyttes april-spisningen til denne dag. Bemærk venligst, at 
spisningen starter kl.18 og ikke 1830!! Men det vil fremgå af den nye mad-
holdsseddel, som I får i marts. Alle disse oplysninger kan I også finde på 
vores hjemmeside www.herskind-skivholme.dk . Her kan alle - til enhver 
tid - selv trække en ajourført madholdsliste m.v. 

  Vores medlemstal ligger fortsat stabilt omkring 100 personer og økono-
mien ser fornuftig ud, hvilket Litta senere vil berette om under regnskabet. 

  Som nævnt i den meddelelse, jeg har udsendt til jer forud for i aften, er 
der nogle ting, som vi skal have truffet beslutning om på denne generalfor-
samling. Men det vil jeg vende tilbage med under punkterne ”Valg” og 
”Forslag”.  

  Igen i år er der grund til at rose jer børn, som er med i folkekøkkenet. Det 
er en fornøjelse at se, hvordan I er blevet så dygtige til tage del i madlav-
ningen og til at hjælpe med at rydde af. Tak til jer for det. 

  Og da dette bliver min sidste beretning i Herskind Folkekøkken, vil jeg 
benytte lejligheden til at sige tak til jer alle sammen, fordi I bliver ved med 
at bakke op om folkekøkkenet. Også en stor tak til bestyrelsen for samar-
bejdet i de mange år. For nogens vedkommende mere end 25!  

  Der går helt sikkert nogle måneder endnu, før vi tager endelig afsked med 
Herskind, men jeg er sikker på, at vi ses igen. Til slut vil jeg udtrykke 
håbet om, at vores folkekøkken må eksistere rigtig mange år fremover. - 
Men det jo op til jer! 

Mogens 
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Herskind Folkekøkken. Madhold 2013-2014 
OBS!! Fredag 12.april 2013: Spisningen foregår i Hallen på Herskind-
skolen kl.18, og pris denne aften er: Voksne 50 kr. Børn 2-12 år 25 kr. 

 Madformand Mogens Grejsen. Tlf. 2582 6087 grejsen@gefiber.dk, Karen 
Pedersen, Nina Andersen, Henrik Andersen, Kirsten Sørensen, Hans Chr. 
Sørensen, Anne Margrethe Kristensen, Kaj Kristensen, Litta Hansen, 
Knud Hansen. 
OBS!! Tirsdag 7.maj 2013: Madformand Birte Balle. Tlf. 8695 4468 
<bo@sjoegaard.com>, Lena Ørrild, Rolf Sandmark, Svend Andreasen, 
Eva Bach. Hertha: Lars Munksgaard, Oliver, Per Clauson-Kaas. 
OBS!!!Onsdag 5.juni 2013: Spisningen foregår på legepladsen. Husk tal-
lerken, kop & bestik Madformand Jan Brender 8695 4543 <janbrender @ 
hotmail.com> , Freddi Weiling, Gitte Bech Hansen, Joanne Ryall Jensen, 
Børn: Mads, Julie, Tobias. Hertha: Nikolaj, Heino, Per Clauson-Kaas. 
Torsdag 5.sept.2013: Madformand Dorte Fisker 2984 0736 <fiskernielsen-
@gefiberpost.dk>, Steen Teglbjærg, Preben Hansen, Iben Samsing. Børn: 
Andreas, Thomas, Alberte: Hertha: Stine, Bente, Per Clauson-Kaas. 
Lørdag 5.okt.2013: Madformand Thomas Frøkjær. Tlf. 8695 4013 
<thfr@km.dk> Hertha deltager ikke. Søren Stein, Anne Marie Elbech, 
Bente Fredsted, Hans Gravsholt. 
Tirsdag 5.nov.2013: Madformand Marianne Krogh. Tlf. 8695 4491 
<familienkrogh@gefiber.dk> Jesper Svanhede, Bo Sjøgaard, Margit 
Thygesen. Børn: Mathilde, Mai. Hertha: Camilla, Ulla, Per Clauson-Kaas. 
Torsdag 5.dec.2013: Madformand Nels Jørgen Nielsen. Tlf. 8695 4462 
<njvnielsen@gmail.com> Pelle Palm, Lillian Andreasen, Dorte Holsting, 
Sara Jensen. Børn: Jens, Maja. Hertha: Josef, Morten K., Per Clauson-Kaas. 
Søndag 5.jan.2014: Madformand Rikke Teglbjærg. Tlf. 3029 1903 
<rikkeogsteen@gefiber.dk> Hertha deltager ikke. Berit Pallesen, Jan 
Harry Jensen, Hanne Palm. Børn: Nikolaj, Amalie. 
Onsdag 5.febr.2014: Madformand Ove Nielsen. Tlf. 2986 0736 
<fiskernielsen@gefiberpost.dk> Pia Vaarmark, Ivy Stein, Gerly Johanne-
sen. Børn: Morten, Nina. Hertha: Bente, Stine, Per Clauson-Kaas. 
Onsdag 5.marts 2014: Madformand Lis Weiling 8695 4177 <famweiling 
@mail.dk> Niels Anton Sørensen, Henning Nielsen, Inge Lorenzen, Jørgen 
Gårdskjær. Børn: Frida. Hertha: Nikolaj, Lars Munksgaard, Per Clauson-Kaas. 
 

Ændringer på madhold skal gives til Karen Pedersen på 2582 6087 km@gefiber.dk  
Madhold og medlemsliste findes på www.herskind-skivholme.dk 
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Herskind Folkekøkken. Forretningsorden 
 Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen i februar en plan over madhold 
for 1 år ad gangen løbende fra april til marts. Der holdes ferie i juli og august.  
  Et madhold skal bestå af så vidt muligt 5 voksne personer og 2 børn, sammensat 
fra forskellige familier. Pensionister er fritaget for at være på madhold, med 
mindre de selv udtrykker ønske herom. 
  Liste over medlemmer og madhold fordeles hvert år ved marts-spisningen. Her-
efter holdes den løbende opdateret på hjemmesiden www.Herskind-Skivholme.dk 
På hvert hold er der udpeget en madformand, som har ansvaret for, at der indkal-
des til planlægningsmøde. 
NB: Af hensyn til planlægningen skal evt. afbud til spisning meddeles til mad-
formanden senest ugedagen forud. Ved senere afbud afgør madformanden, 
om fritagelse for betaling i det aktuelle tilfælde kan accepteres.  
  Ved planlægning budgetteres der med at bruge hele det beløb der indgår fra 
medlemmerne den pågældende aften.  
  Medlemmer på et madhold må i tilfælde af eget frafald selv finde en afløser og 
meddele madformanden, hvem der er stedfortræder. Bytninger bedes meddelt 
kassereren, som sørger for at disse rettes på hjemmesiden. 
  Madholdet vælger en kassemester, som – forud for spisningen – sørger for at 
indkassere betaling fra de deltagende. I samarbejde med madformanden sørger 
kassemesteren for at alle regninger bliver betalt (husk forsamlingshusleje og 
knuste glas!) Eventuelt overskud afregnes med foreningens kasserer senest 1 uge 
efter spisningen. 
  Det er madformandens ansvar, at komfur, fliser og emhætte bliver rengjort, samt 
at det anvendte service er sat på plads. Det er endvidere madformandens ansvar, 
at alt efterlades ryddeligt og ordentligt. 
  Det efterfølgende madhold hjælper med at tage af bordene, rydde op og sætte 
borde og stole på plads i salen. Der føres en opskriftsbog, som madformændene 
fører og videregiver efter hver spisning. 
Forsamlingshuset koster 1.200 kr. inklusive vask af gulve samt rengøring af 
toiletter. Indmeldelsesdepositum = kontingent:  

• Voksne…………………………………     kr.   45,00  
• Børn indtil 12 år……………………….    kr.   15,00  
• Børn indtil 8 år…………………………        gratis  

Særpris gældende for decemberspisningen: 
• Voksne…………………………………     kr.   60,00  
• Børn indtil 12 år………………………     kr.   15,00  
• Børn indtil 8 år………………………..         gratis  

Nye medlemmer og gæster kan deltage i spisning 1 gang uden at betale 
depositum. Tilflyttere inviteres til 1 gratis spisning. PR-manden inviterer. 
Når man har betalt depositum, betragtes man samtidig som tilmeldt til 
efterfølgende spisninger, og man skal derfor i ethvert tilfælde af afbud rette 
henvendelse til madformanden. 
Drikkevarer medbringer man selv, dog vil vand og saft stå til fri afbenyttelse på 
bordene.                  Udarbejdet februar 2013 
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Herskind Dilettantforening 
 
 

Herskind Dilettanterne siger…. 
 

Tak til alle der kom ☺ 
Tak til alle der hjalp – det er ren forkælelse  

med så mange frivillige hjælpere☺ 
Tak til alle der bagte☺ 

Tak til alle på, bagved og foran scenen  
- 3 forrygende forestillinger☺ 

 
Vi har endnu ikke evalueret, men noget af det, vi helt  
sikkert skal se på, er, hvordan vi kan få endnu flere  

lokale borgere til at deltage i vores dilettantweekend.                 
Hvis DU har en mening om det, hører vi meget gerne fra dig☺  

 
Sidst på foråret skal vi afholde vores årlige generalforsamling, 

hvor vi jo allerede begynder at kikke på næste sæson.                                              
Vil DU være med på, bagved eller foran scenen,  

kan du henvende dig til bestyrelsen ☺  
På vegne af Herskind dilettantforening. 

Trine Frengler. Tlf. 272 8694 

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

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

 

Lejlighed i Herskind forsamlingshus til leje fra 1.maj 2013. 
  Lejligheden i forsamlingshuset er på ca. 86 m2 fordelt på 2 plan. Køkken 
og bad er nyistandsat fra 2009. Lejligheden er ikke egnet til en familie. 
Husdyr må ikke medtages. Der er adgang til lille sydvendt gårdhave, direk-
te fra stuen. Månedlig husleje 5.100 kr. incl. forbrug samt internetadgang. 

Skriftlig ansøgning stiles til formanden senest d.1.april 2013. 
Formand, Anna Margr. Kristensen, Vibevænget 8, 8464 Galten 

 

 TIL ALLE med en mailadresse: HJÆLP Herskind Forsamlingshus med 
at samle stemmer på lokalenergi´s hjemmeside / privat – støtteprojekt. 

Vi forventer at være med i konkurrencen i april 
HVIS vi vinder – er det til et nyt køleskab.  TAK for hjælpen 

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  
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Herskind ForsamlingshusHerskind ForsamlingshusHerskind ForsamlingshusHerskind Forsamlingshus    

Aktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informereAktivitetsudvalget informererrrr::::    
 

Foråret er på vej og vi taget hul på en ny sæson, vi har allerede 

afholdt vores første arrangement nemlig et indendørs bagage-

rumsmarked, der var fuldt hus med 21 stadepladser, og selv 

om konceptet er nyt, var der en god opbakning til arrange-

mentet.  

Vi har tænkt os at gentage det indendørs bagagerumsmarked 

igen til november. 
 

Hold endelig øje med vores hjemmeside:  

www.herskind-forsamlingshus.dk . Her bliver der skrevet info 

om arrangementerne. Hvis man vil, kan man også blive tilmeldt 

vores mail ordning. Kontakt Bettinna fra bestyrelsen så får I 

nyhedsmail næste gang. 
 

Næste Fredags Cafe bliver den 

22. marts 2013 kl. 16
30

-20 
 

Inviter familien ud og spise denne aften og tag gerne naboerne 

med.  

  Maden er som altid klar kl.18, men der er kaffe på kanden 

allerede kl. 16
30

, og den er jo gratis. Vi har spil og tegnesager, 

som børnene kan hygge sig, med mens mor og far snakker.  

 

 

På gensyn fra  

Aktivitetsudvalget 

Herskind 

Forsamlingshus….  

Vi gør mere for dig 

☺ 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

 Nytåret blev igen fejret med et brag af en nytårskoncert i Skiv-
holme Kirke. En stor tak til vore dygtige, lokale musikere for  
en fin oplevelse, og fællessangen løftede os helt op under hvæl-
vingerne i kirken. Bagefter var der råhygge i Sognegården. 
  Samarbejdet mellem de fire pastorater i Gl. Galten Kommune 
fortsætter; men tiden er inde til et nyt navn, så fremover 
kommer de fælles arrangementer til at gå under navnet 
"Kløverbladet" - oven i købet et firkløver! 

Klokken i Skivholme Kirke har ringet morgen og aften, har kaldt til gudstjene-
ste og fortalt om sorg og glæde. Det gør alle landets kirkeklokker; men denne 
kirkeklokke har i år gjort det i ikke mindre end 400 år!  Den gør det ikke auto-
matisk -  nej, der har hele tiden været et menneske med, en ringer/graver, og 
sådan er det stadig. Det er ikke sikkert, at den gamle klokke kan tåle at få instal-
leret automatisk ringning; men heldigvis er der et "ringerlaug", der har påtaget  
sig at afløse Anders eller Arne nogle gange. 

Kommende arrangementer: 
Sangaften onsdag d.20.marts kl.19 i Sognegården. Det er her ved forårsjævn-
døgn , at varmen og i hvert fald lyset for alvor venter forude. Det vil vi synge 
glade forårssange om. Organist-Thomas sætter stemningen i vejret med sit dejlige 
spil, kirkekoret under hans ledelse medvirker, og Eva fortæller lidt om nogle af 
sangene. Selvfølgelig har Linda kaffen klar til pausen. 
   I år falder påsken sidst i marts. Det er jo en gammel jødisk højtid, som med 
kristendommen fik et nyt indhold. Jøderne og dermed Jesus fejrede den lykkelige 
udgang fra Egypten under Moses'  lederskab, og det er derfor, datoen stadig 
beregnes på den gamle måde: Påskedag falder altid første søndag efter første 
fuldmåne efter forårsjævndøgn. 
  Se udførlig omtale af påskens gudstjenester i Kirkebladet. Her skal blot nævnes, 
at Kirkekoret medvirker ved de festlige gudstjenester påskedag den 31.marts. 
Det er kl.9 i Skivholme Kirke og kl.10.30 i Sjelle Kirke. 
Skovtur og fugletur i Præsteskoven søndag d.12. maj kl.7. Thomas Frøkjær 
lover - næsten med præstegaranti en smuk oplevelse. Det tør jeg også godt. Et 
hold frivillige sørger jo for, at der er banet vej i skoven. Den kan man selvfølgelig 
altid benytte med hunden i snor; men det er også dejligt, at der bliver arrangeret 
nogle ture, så vi sammen kan glæde os over det skønne sted. Forhåbentlig og vist 
sandsynligvis bliver vi skånet for motorvej igennem området. Efter turen er der 
morgenkaffebord i Sognegården, og så kan der afsluttes med gudstjeneste i Sjelle 
Kirke kl.10.30, hvor vi måske får lov til at synge: "Det dufter lysegrønt af græs"? 
   På "Lokalcenter Tjørnehaven" i Galten - hvorfor må det dog ikke hedde "Pleje-
hjem" mere? - bor der mennesker, som måske både er døbt, konfirmeret og gift i 
en af vore kirker. De er meget glade og taknemmelige for et gensyn med "deres" 
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kirke, og derfor inviteres der til en speciel løvspringsgudstjeneste for dem ons-
dag d.15. maj kl.14 denne gang i Sjelle Kirke. Pårørende og alle andre er natur-
ligvis velkomne, og der er også behov for hjælp til at få kørestolsbrugere og andre 
sikkert ind og ud. Efter gudstjenesten er der kaffebord og hygge i Sognegården. 
   Det er blevet tradition at afholde fælles friluftsgudstjeneste på skift i præste-
gårdshaverne 2. pinsedag. I år bliver det mandag d.20.maj kl.14 i Galten, og 
denne gang kaldes det et kløverbladsarrangement. Der plejer også at være et ek-
stra musikalsk indslag, og det bliver helt specielt i år, fordi kirkernes voksenkor 
for første gang går sammen om et syngende fællesprojekt, så der bliver mange 
glade stemmer. Overskriften bliver: "Hilsen til forårssolen". Tovholder bliver 
korleder Helene Eiler Ernst fra Skovby. 
  Medbring noget at sidde på og evt. kaffekurv. Bliver det mod forventning 
dårligt vejr, flytter vi selvfølgelig ind i Galten Kirke lige ved siden af. 
  Sidste arrangement i denne omgang bliver sogneudflugten, som denne gang går 
til den lille ø Alrø i Horsens fjord. Det bliver søndag d. 9. juni med tilmelding 
senest d. 2. juni. Turen er ikke endeligt planlagt, men sæt kryds ved datoen og 
hold øje med annonce i Galten Folkeblad sidst i maj, hvor der bl.a.vil blive oplyst 
om tid og varighed. 

Årets konfirmander 
Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag d.28.april kl.1030: 
Signe Holme Andersen, Rønnebærvænget 34, Galten 
Emil Kjær Bødker, Fårupvej 113, Fårup 
Sofie Astrid Steffensen Dall, Skjoldsbjergvej 5, Skjørring 
Jeppe Anton Overgaard Frantzen, Lyngfeldvænget 37, Galten 
Kaja Maria Overgaard Frantzen, Lyngfeldvænget 37, Galten 
Line Brøgger Hald, Vestre Skolevej 27, Skjørring 
Mathias Fredløv Hansen, Vestre Skolevej 42, Skjørring 
Malthe Schrøder Jakobsen, Sabro Skovvej 22, Sabro 
Anna-Sofie Uth Juncker, Voldbyvej 29, Sjelle 
Emil Alexander Rauff Kastrup, Farrevej 27, Skjørring 
Line Klüver Koop, Rohde 25, Skjørring 
Nina Gad Lauridsen, Nordmarksvej 8, Sjelle 
Harald Bay Nielsen, Christinedahlsvej 52, Skovby 
Magnus Pors Olesen, Østre Skolevej 2 A, Skjørring 
Caroline Grassmé Solberg, Kirkevej 12, Skjørring 
Tobias Svanberg Stokholm, Grønhøjvej 21, Harlev 
Anna Mailund Strong, Skjoldsbjergvej 2 A, Skjørring 
Laura Søndergaard, Vestre Skolevej 11, Skjørring 
Jens Vaarmark, Stationsvej 25, Herskind 
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Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.5. maj kl.930: 
Ida Elena Kammersgaard Bek, Ryvej 28, Høver 
Maiken Balman Gravgaard, Voldbyvej 83, Sjelle 
Louise Skorstengaard Hegelund, Voldbyvej 78, Sjelle 
Sofie Jansen, Skovbyparken 52, Skovby, 
Emma Aagaard Laursen, Ladingvej 21, Skivholme 
Julie Lund-Thomsen, Skivholmevej 61, Skivholme 
Andreas Fisker Nielsen, Ladingvej 32, Skivholme 
Morten Solgaard Nielsen, Ladingvej 32, Skivholme 
Viktoria Vinther Pedersen, Præstemarken 1, Skivholme 
Alexander Bruce Smith, Ole Rømers Allé 18, Skovby 
Kristoffer Bruce Smith, Ole Rømers Allé 18, Skovby 
Matilde Frida Samsing Svanhede, Lærkevænget 38, Herskind 
Morten Kaae Svendsen, Ladingvej 4, Herskind 
Julie Bech Sørensen, Præstbrovej 14 A, Herskind 
Mads Bech Sørensen, Præstbrovej 14 A, Herskind 
Joakim Frønsdal Toft, Langelinie 82, Herskind 
Lukas Esteban Treldal, Landsbyvænget 1, Herskind 
 
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.5.maj kl.11: 
Andrea Møller Andersen, Langelinie 73 A, Herskind  
Maria Ansø Andreasen, Fuglevænget 4, Herskind 
Vitus Wilhelm Wehner Bloch, Landsbyvænget 19 G, Herskind 
Magnus Klemmen Christensen, Fuglevænget 26, Herskind 
Simon Møller Fogh, Præstemarken 4, Skivholme 
Katrine Mørk Frederiksen, Voldbyvej 37, Sjelle 
Martin Møldrup Jensen, Lærkevænget 22, Herskind 
Amalie Ryall Jensen, Vibevænget 51, Herskind 
Anne Cathrine Jørgensen, Kettingvej 8, Harlev 
Bastian Aron Kramer, Hedevej 7, Herskind Hede 
Anders Rosendahl Kristensen, Lærkevænget 28, Herskind 
Anne Bøg Libergren, Landsbyvænget 7, 1. sal, Herskind 
Jakob Lund, Låsbyvej 16, Galten 
Cecilie Marie Petersen, Vibevænget 33, Herskind 
Rasmus Grumstrup Sørensen, Skivholmevej 92, Skivholme 
Jonas Schwaen Sørensen, Haldgårdsvej 2, Toustrup 

Eva Bach 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
  Der er sket en del i forsamlingshuset forrige år. Der kom et nyt gulv i 
salen, der er blevet renoveret tag på udhuset osv.  
  Huset er nu i særdeles god stand. Så det er bare at komme ind og booke 
huset via hjemmesiden: www.skivholme.net  
 
Begivenheder. 
Fredag d.15.marts: Vårfest kl.1830.  Kom og vær med til en hyggelig 
sammenkomst. Alle er velkomne. Det koster 30 kr./voksen(børn er gratis). 
Medbring mad nok til jer selv, og smag andres madretter. 
 
Onsdag d.17.april: Arbejdsdag i forsamlingshuset. Vi håber, der er 
medlemmer, der har tid og lyst til at hjælpe med vedligehold af ude og 
indearealer.  
 
Søndag d.23.juni: Sankthans. Der er hygge ved bålet, så tag endelig 
hele familien med. Mon ikke der også er mulighed for snobrød?  
 
HUSK du kan booke forsamlingshuset på www.skivholme.net 

Bestyrelsen: 
Formand: Søren Stein  Høstvej 6              8694 4947 / 4020 5158 
Kasserer: Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Niels Jørgensen.  xx tlf. 4087 5534 
Nina Andersen  Terpvej 2               2462 9433 / 8695 4366 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B    2382 2501 / 8695 4491 
Gert Johansen.  Skivholmevej 71 tlf: 2043 9955 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069 
Udlejning(Ivy Stein) Høstvej 6 tlf. 6071 9219 

Allan Bank Hasager 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra ulvene 

  Foråret er (endelig) på vej, og vi længes efter at komme ud. Vi vil lave 
mad over bål, vi vil på løb og løse opgaver og vi vil snitte med dolk og 
hugge med økse! Vi tager også en overnatning på spejdergrunden, når 
vejret bliver lidt lunere. 
  Ulvespejderne i Herskind kommer rundt (nogle har allerede været rundt) 
og sælger lodsedler. En lodseddel koster 20 kr. Heraf går 14 kr. direkte til 
spejderne i Herskind Gruppe, så tag godt imod de unge mennesker. 
  Årets sommerlejr går til Sindstouhytten ved Sejs i uge 32 (mandag til 
fredag). Det glæder vi os til. Det er en rigtig dejlig hytte i et superlækkert 
område med skov, hede og vand. 
  Ulvemøderne foregår om tirsdagen fra kl.1730

 til 19. 
Med venlig hilsen og ulvehyl fra Anne-Dorte, Karen og Henriette 

Juniorspejderne (4.-5.kl.) 
    I skrivende stund ligger en tur til TV2 Østjylland på lur som afslutning 
på entertainer-mærket. Vi skal også en tur i svømmehallen, for at teste om 
I kan svømme 200 meter, da sommeren måske byder på en lille sejltur. 
Fødderne skal motioneres på en gåtur i lokalområdet i starten af april - og 
lidt kreative skal vi også være. Færdiggørelse af vores patruljekasser, samt 
fremstilling af flagermuskasser venter forude. Husk altid tøj efter vejret, 
og en lommelygte – Det er stadig mørkt på spejdergrunden! 

 
Tjikker Likker. Juniorspejderlederne 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

 
 

Tropspejdere 
   Tirsdag efter tirsdag mødes vi i troppen til gode spejderoplevelser. 
Engang imellem bliver det ekstra godt som forleden, hvor vi besøgte TV2 
Østjylland. Se foto. 
  Dette besøg var afslutningen på vores aktivitetsmærke ”entertainer”, som 
vi har været i gang med på det sidste. En rigtig spændende aften, hvor vi 
blev vist rundt af en journalist og en fotograf. De fortalte engageret om det 
at lave tv, viste os rundt i huset og gav os alle et godt indblik i mediernes 
verden.  
  Den 13.-14.april skal vi på tur til Helgenæs Vi skal igen til ”hønsehuset” 
og mødes med Låsby gruppe. Det bliver en hyggelig weekend, hvor vi har 
bestilt smukt forårsvejr.  
Vi ses! 

Hilsen Nels Jørgen. 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Nyt fra Gruppen 

    Foråret er over os, og vi kan glæde os over den lyse tid. Det er jo rart at 
kunne komme ud og lave spejderaktiviteter. Spejdergrunden er også klar 
til den slags, da vi har haft arbejdsdag på Trekanten. 
   Tak til alle forældre som mødte op til en arbejdsom lørdag. Det er altid 
rart, når vi er mange, der løfter i flok. Hytten blev fin og flot, grunden blev 
ryddet op og sidst, men ikke mindst blev der foretaget renskovning af 
højen. Så forår kom an – vi er klar! 

Spejderhilsener Nels Jørgen. 
 
 

Grupperåd:  Adresse Telefon 
Formand: Linda Nielsen Ø.Skolevej 6, Skjørring      4055 5262  8694 3282 
Jens Erik Treldal Landsbyvænget 1. 4024 4795  8695 4748 
Iben Jakobsen Tinbækparken 11,  6040 0022 
Ronnie Andersen Rytterbakken 8, Sjelle 2571 7128 
Susanne Østergaard     Nordmarksvej 3, Sjelle 2089 6725  8695 4919 
Henriette Gravgaard Voldbyvej 83, Sjelle      4995 3012  8695 4995 
Kasserer Bent Kristensen  Vestre Skolevej 15  2961 1258  8695 4193 

Gr.leder Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25     3082 0243  8695 4462 

Ledergruppen: 
  Bæverl.Karin Simonsen Voldbyvej 32, Sjelle     4115 2334  8695 4422 

Bæverass.Bente L.Hansen Landsbyvænget 22 8695 4720 
Ulvel.Henriette Gravgaard  Voldbyvej 83, Sjelle  8695 4995 

Ulveass.Anne-Dorte Jørgensen Gl.Silkeborgvej 10, Harlev 2515 7080 
Ulveass.Margit Thygesen Fuglevænget 17 8695 4543 
Juniorleder Joanne Ryall  Vibevænget 51  2031 0986  8695 4610 
TroplederNels Jørgen Nielsen Stationsvej 25   3082 0243  8695 4462 

Den grønne gruppe: 
  Hyttefar Hans Chr.Sørensen Præstbrovej 8 8695 4360 

Hyttmor Kirsten L.Sørensen Præstbrovej 8 8695 4360 
Red. Anna Margr.Kristensen Vibevænget 8  8695 4180  
IT: Joanne Ryall Vibevænget 51   2031 0986  8695 4610 
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Arrangementkalender. Alle udefra kan deltage 

     Lørdags Café. Der er lørdagscafé den 4.maj. Det er fra kl.14 til 1630. 
Alle er velkomne. Her er der samtidig bagagerumsmarked/loppemarked/ 
”hver mand sin stand”. Kl.13-14 afholder Støtteforeningen Hertha årsmøde. 

   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. 

 

Affaldsindsamling 
   Også i år er der affaldsindsamling i Herskind med start ved Caféen i 
Hertha. Se omtalen nederst side 17 på Naturfredningsforeningens side.  
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Hertha Levefællesskab 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvilken årgang ___og nummer ___har denne udgave af Herskindsigt? 
  2. Hvad skete der i kirken d.19.jan.2013? 
  3. Hvad hedder den nye formand i Herskind Borgerf.?_ 
  4. Hvilken dato er der generalfors. i Brugsen? 
  5. Hvad vil Herskind Forsamlingshus udleje? 
  6. Er der vinterfest i Skivholme F-hus d.15.3.2013? 
  7. Hvad sælger Ulvespejderne i denne tid?______ 
  8. Hvad skal et sporvejsorkester bruges til? 
  9. Hvad sker der på Hertha d.16.marts 2013?____ 
10. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 2281 1714?_ 
11. Hvilke datoer er der konfirmation? Sjelle?_____ Skivholme?______ 
12. Hvad siger dilettanterne til alle? _ 
13. Hvad hedder den nye formand i folkekøkkenet?  
14. Hvem var dirigent på HB´s generalforsamling? 
15. Hvem fra Herskind har besøgt ministeriet?  
16. Hvem arrangerer nattergaletur d.1.mal fra Hertha? 
17. Findes der en seniorforening i Galten? 
18. Er der fortsat gang i Maries Have? 
19. Hvilken funktion har Hans Gravsholt hos Landsbysamvirket? 
2o. Forsidebilledet: Hvilken anledning er det fra? 
21. Hvilken dato er der Landsbydag? 
22. Hvem har skrevet indlæg fra Nordlyset? 
 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 4.juni 2013.  
Indsendt af: 
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Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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  Herskindsigt      36. årgang nr.137      Marts 2013 
 

 
Nytårskoncert i kirken d.19.jan. Kaffe i sognegården bagefter 

 
 

 
Fastelavnssoldaterne i Skivholme Dilettanterne den 2.marts 

 

  
Mogens med gavekurv den 28.febr. Hellig 3 konger-spil i Hertha 6.jan. 

                                           


