
 

 1

   

36. årgang nr. 139        Sept. 2013 
Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk  

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

 
 

 

 
Serie 4 holdet, der ved sommerfesten vandt 2-0 over Gl. Rye 
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Leder - efter frivillige 
  Herskind sommerfesten i weekenden uge 33 i år blev godt besøgt, og min opfattelse er, 
at alle havde en god weekend og fest – mere om sommerfesten senere i Herskindsigt. 
Jeg vil gerne på festudvalgets vegne takke alle de frivillige, som gav en hånd med før, 
under og efter. Uden alle de frivillige hænder ville sommerfesten ikke have været den 
samme – en kæmpe TAK. 
  Frivillige, opbakning og fællesskab - nogle nøgleord som alle nok anerkendende bakker 
op om. Det er altid godt, at der er nogen, som vil yde et frivilligt stykke arbejde, som der 
er opbakning til og som gavner fællesskabet. Tit siger man” fedt at nogen sørger for, at 
jeg kan komme til sommerfest eller dyrke idræt. Nogen sørger for, at der er gode aktivi-
teter i Brugsen, Forsamlingshuset, nogen kæmper for at vi ikke får vindmøller og motor-
vej i baghaven. Hvor tit spørger man sig selv med et lidt omskrevet Kennedy citat: 
”spørg ikke, hvad andre kan gøre for mig, men hvad jeg kan gøre for andre”.  
  Kan vi kun udføre frivilligt arbejde, hvis vi får 350 kr./ timen, eller vil vi kun, at andre 
udfører det for os. Har vi virkelig så travlt, at vi ikke kan give lidt af os selv til andre. Har 
vi virkelig ikke overskuddet til at investere 1-2 timer om ugen, måneden eller året til vore 
børn og deres interesser. ”Vi kan ikke finde tiden” måske ikke, men hvad så med at drop-
pe 1-2 timer på virtuelle venner på Facebook og andre medier - prøv den ægte vare. Den 
giver et bedre afkast. 
  Nu skal det ikke lyde som et surt opstød, men mere som et lille puf, til at vi alle giver 
lidt af os selv og får mere end dobbelt igen. Løfter vi i flok med hver vores kompetencer, 
så når vi endnu større opbakning og et større fællesskab, og det vil give os endnu flere 
muligheder. 
  I HB arbejder vi blandt andet med at skabe synergier – et mantra er ”afhængigheden”, 
f.eks. hvor vil Herskind være uden Herskindskolen, Brugsen og Boldklubben (og øvrige 
foreninger i Herskind selvfølgelig). Vi er alle afhængige af, at skolen er her – Vi vil gerne 
have sportslige aktiviteter og et sted at handle. Boldklubben er afhængig af bl.a. eleverne 
i skolen og forældrene. Skolen er afhængig af, at der er et udbud af aktiviteter til beboer-
ne i Herskind. Hvis der ikke er mulighed for aktiviteter eller indkøbsmuligheder, vil man 
så købe hus i Herskind og omegn? Vil det gøre det lettere for de ældre at sælge deres huse 
og at tiltrække børnefamilier til byen? Vi har bl.a. derfor et rigtigt godt samarbejde med 
skolen om hallen og banerne og med Brugsen.  
  Nu da jeg har læst denne udgave, kan jeg se, at der er rigtig mange gode intentioner, 
aktioner og opfordringer – lige fra ideer til www.herskind-skivholme.dk, sikker skolevej 
og opfordring til at sætte os på ”Skanderborg kortet” på vælgermøder til det forestående 
kommunalvalg i efteråret. Vi har i Herskind og omegn masser af foreninger og alle kan 
bruge en ekstra hånd i ny og næ. Så op af stolen, smid mobilen – der er med garanti en 
ting, du brænder for og kunne tænke dig at give en hånd med.   
  Så vil jeg slutte med (igen) et lidt omskrevet citat. Denne gang fra Martin Luther King: 
”I have a dream, at næste gang hedder lederen ikke Leder, men Fundet – frivillige”. 
 Rigtig god fornøjelse med denne udgave af Herskindsigt, skrevet, lavet og omdelt af 
frivillige ikke kun til frivillige, men også til dig. 

På alle frivilliges vegne Kim Jakobsen 
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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.14.dec.2013. Oplag 720 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til dec.-udg.) onsdag d.4.dec.2013. 

Bladet kan også afhentes på pakkebordet ved døren i Herskind Brugs. 
INDHOLD sept. 2013 
   4 – 14 Landsbyrådet  
 15   Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 16 - 18 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  
 19 - 20 Herskind Brugsforening 
 21 - 22 Herskind Borgerforening 
 23 - 26 Aktivitetskalender 
 27 - 32 Herskind Boldklub 
 33  Herskind Dilettanter 
 33  Herskind Musikforening 
 34 - 36 Herskind Forsamlingshus 
 37 - 38 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 39 - 40 Skivholme Forsamlingshus  
 41 - 42 KFUM-spejderne 
 43 - 45 Hertha Levefællesskab 
 46 - 48  Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud juni 2013: Kirsten Lillemose Sørensen, Præstbrovej 8 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.4.dec.2013.   
Forside: Serie 4 holdet ved sommerfesten. Læs om den på side 2, 27 og 32 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet  Gunnar Hansen 2447 4979  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen og Nordlyset Kim Sørensen 8754 6828 
Herskind Brugsforening Lis Weiling  8695 4177 
Herskind Borgerforening Jakob Houg Jakobsen 2231 0191 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen  8695 4180 
Herskind Dilettanter Mette Rask Bøgh 3052 1766 
Herskind Musikforening Jesper Laursen 6075 9246 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Blomsterparken Inge og Dan Jeppesen 8695 4605 
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 
  Efteråret bliver spændende. Vi er i gang med at modernisere Landsbyrå-
dets hjemmeside. Lige nu kan det ikke ses, men vi ER gået i gang med 
arbejdet, så i løbet af kort tid kan vi forhåbentlig præsentere en spændende 
”ny” hjemmeside. 
  Vi har på det sidst afholdte bestyrelsesmøde besluttet at få produceret en 
video om vores lokalområde. Videoen skal bruges som præsentation over 
for de kommende beboere i vores lokalområde. Den skal fortælle om vores 
natur, om vores aktiviteter, vores Brugs osv........ Det er kun fantasien, der 
sætter grænserne. Der er grænser for, hvor lang videoen kan være, så den 
svære del af opgaven bliver begrænsningens kunst. 
  Hvis du sidder inde med en god idè i relation til videoen, er vi meget 
interesseret. Du kan sende din gode idè eller forslag eller kommentar til: 
landsbyraadet@herskind-skivholme.dk.  
  Hertha har inviteret minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten 
Hansen, til et besøg torsdag d.26.sept.2013 formiddag. Besøget omfatter 
rundvisning i Hertha samt efterfølgende en redegørelse af, hvad der fore-
går i lokalområdet. Både Landsbyrådet og Kommunen er repræsenteret på 
mødet. 
  Kommunevalget afholdes den 19.november, og i den forbindelse har 
Landsbyrådet inviteret vores kommunal-politikere til VALGAFTEN 
tirsdag den 5.november i Kultursalen på skolen. 
  Hvis du har en god idè til relevante spørgsmål, og du ønsker dem fremsat 
af Landsbyrådet, kan du sende dit spørgsmål til vores ovennævnte mail-
adresse. Vi håber selvfølgelig også, at der bliver et stort fremmøde. 
  Og endelig rigtig god fornøjelse med dette nummer af Herskindsigt. 

Gunnar Hansen 
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Status på udbygning af rute 26 Århus – Viborg, sept.2013: 
  Hen over sommeren har en ny variant af tilslutningen mellem den kom-
mende motorvej og E-45 været ude til høring. Mere præcist er der tale om 
en variation af delstrækning 3, der betegner stykket fra Sabro til E-45. 
  Mange vil være bekendt med, at der, bl.a. i Brugsen, har været en under-
skriftindsamling mod den nye variant, der indebærer, at både Langelinie og 
den nuværende Viborgvej lukkes ved E-45. Høringsfasen er nu afsluttet, og 
underskrifterne mod den ”Sydlige variant”, som den kaldes, samt diverse 
høringssvar er afleveret til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet går nu i gang 
med at udarbejde et notat på baggrund af de indkomne høringssvar. Dette 
notat, samt vejdirektoratets indstilling vedrørende den ”Sydlige variant” 
vedlægges herefter VVM-redegørelsen som derefter overdrages til 
transportministeren til politisk afgørelse. 
  Den 19.sept.er transportudvalget på rundtur i det jyske sammen med vej-
direktoratet, hvor de bl.a. skal se på linieføringer i forbindelse med udbyg-
ningen af Rute 26. En tidsplan, for hvornår der kan forventes en politisk 
afgørelse, kan man kun gisne om, men et forsigtigt gæt vil være engang 
sidst på vinteren eller først på foråret 2014. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
 

  I Herskind Hede og omegn er vi noget "pikerede" over Favrskov Kommu-
ne, som ønsker motorvejen ført syd om Lading Sø.  
  For tiden benytter borgmesteren i Favrskov Kommune enhver lejlighed 
til at påvirke de folkevalgte politikere på Christiansborg.  
  Vi "gyser" ved tanken om en larmende motorvej tæt forbi Herskind Hede, 
tæt på præsteskoven, tæt på Skivholme og tæt på Borum Eshøj. Det vil være 
meget trist, hvis Transportudvalget vælger en linjeføring syd om Lading Sø. 
  Vejdirektoratet har brugt over 25 mio.kr. til undersøgelser af de forskelli-
ge mulige linjeføringer mellem Århus og Viborg. Der er indkommet rigtig 
mange svar i høringsfasen fra alle relevante parter. Der foreligger et meget 
grundigt arbejde udført af Vejdirektoratet, som på baggrund af undersøgel-
serne har indstillet, at linjeføringen føres nord om Lading by. 
  Århus og Skanderborg Kommune ønsker linjeføringen nord om Lading 
by. Det tidligere Århus Amt ønskede linjeføringen nord om Lading by. 
  Skanderborg Kommune ønsker ikke linjeføringen syd om Lading Sø, og 
Favrskov Kommune ønskede indtil for få år siden linjeføringen nord om 
Lading by. Pludselig lavede Favrskov Kommune så en "kovending", og nu 
ønsker de en linjeføring syd om Lading sø. 
  Det nuværende byråd i Favrskov Kommune ønsker tilsyneladende at 
have fordelene ved motorvejen, mens borgerne i Skanderborg Kommune 
skal tage ulemperne. 
  Det ville være rart, hvis beslutningen blev taget på et sagligt grundlag - 
og ikke på grund af lobbyarbejde af Favrskov Kommunes borgmester. 

Med venlig hilsen Kristian Lindskov 
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Landsbyrådet 
Læs mere om Landsbyrådet  

Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 
www.herskind-skivholme.dk        

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

Mad med Perspektiver 
Opdatering vedrørende ”Mad Med Perspektiver” (MMP) - 

madordningen i Børnehaven Nordlyset 
  Fra årsskiftet er Hertha blevet en selvstændig institution. Det betyder, at 
medarbejderne ikke længere er ansat og lønnet kommunalt. Heldigvis har 
vi hele tiden fokuseret på, at madordningen MMP skulle kunne hvile i sig 
selv, så overgangen til privat regi har ikke fået konsekvenser for videre-
førelsen af madordningen.  
  Det beskyttede værksted laver mad til i gennemsnit 55 børn, og forældre-
betalingen dækker lige akkurat omkostningerne, Der laves løbende budget-
opfølgning og målsætningen om, at ordningen skal kunne balancere, bliver 
overholdt. Det er glædeligt og skyldes udelukkende en stor ansvarsfølelse 
og engagement blandt de involverede medarbejdere. 
  Drømmen om at lave et ”MADTEMPEL” på Herskindskolen, hvor alle 
børn - hver dag - kan få et sundt og veltillavet måltid mad, er ikke glemt. 
Men vi må konstatere, at de nuværende rammer om det beskyttede værk-
sted - hverken fysisk eller teknisk - kan opfylde denne drøm. Men dermed 
er den ikke glemt! 
  Der er heldigvis en stigende interesse for… og forståelse af, at det er vig-
tigt for indlæringen, at man ikke lider at ”sukkernarkomani” - eller hang til 
”junkfood”.  Men, hvis vi skal arbejde videre med at realisere ”MADTEM-
PLET”, kræver det, at alle: Skole - kommune – forældre… og børn også 
har den samme drøm. 
  Heldigvis går udviklingen i retning af, at skolebestyrelsen får større mu-
ligheder for præge udviklingen på den enkelte skole og dermed kan være 
med til at sætte sine egne mål for, hvilke normer der skal gælde for netop 
denne skole.  
  I sidste ende er det - som så ofte før - økonomien, der sætter grænser. 
Men det er jo alligevel lykkedes for os lokalt at skabe MMP som en varig 
ordning til glæde for alle i børnehaven. Det er sket ved at tænke kreativt 
og arbejde sammen samt bruge alle gode kræfter. Så selvfølgelig kan det 
også lade sig gøre i skolen, hvis vi virkelig vil det!? 
En stor tak til dem der dagligt bærer ordningen frem.     Mogens Grejsen 
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Landsbyrådet 

Kommune- og seniorrådsvalg d.19.november 2013 
HUSK vi holder vælgermøde 5.nov.2013 kl.19 i Kultursalen på Herskindskolen. 
   Hvis du/I har spørgsmål, som der ønskes til debat, belyst eller et svar på 
denne aften, vil vi gerne have spørgsmålet inden vælgermødet og gerne 
senest i oktober, da vi så planlægger aftenen efter disse spørgsmål. 
   Spørgsmålene kan sendes til lmorch@gefibet.dk. Der må selvfølgelig 
gerne komme spørgsmål fra salen på selve aftenen også. 

Landsbyrådet /Lone Mørch 

 

Valg til Seniorrådet tirsdag den 19.november 
  Trygt at blive gammel i Skanderborg Kommune??? Det skulle det da ger-
ne være, ikke sandt? Alle kommuner skal have et lovbestemt Seniorråd/Æl-
dreråd, der skal sige til og fra over for politikerne, der jo sidder på penge-
kassen og derfor har afgørelserne. Seniorrådet ønsker et frugtbart samarbej-
de med myndighederne, så vores kommune kan fremstå som en kommune, 
hvor gamle mennesker bliver forstået og passet med selvbestemmelse og 
med værdighed. 
  Valg samme dag og samme sted som til byråd og regionsråd d.19.nov.; 
men kun 60+ borgere får et valgkort til seniorrådsvalget. Som 60-årig er 
man ikke gammel. Nej, men netop derfor er det vigtigt at være på forkant, 
for ingen af os ved, hvornår der bliver problemer og måske behov for hjælp. 
  60+borgerne udgør over 20% af kommunens stemmeberettigede borgere, 
så vi er mange, og en stor stemmeprocent - som ved valget for 4 år siden! - 
giver indflydelse og vægt. Glem ikke at vi betaler skat og moms hele livet! 
  Derfor en opfordring til at møde op til opstillingsmøde tirsdag d. 24.sept. 
i mødelokale 1 på Tjørnehaven i Galten - desværre ikke her i nord; men 
der skal jo spares. Det er dog vigtigt, at vi "nordboer" også bliver repræ-
senteret i Seniorrådet. Der skulle komme en annonce i Galten Folkeblad. 
  Den 5.nov. afholdes der vælgermøde i Kultursalen på Herskindskolen. 
Der vil jeg igen være til stede som repræsentant for Seniorrådet. Et bræn-
dende punkt bliver kravet om, at alle skal kunne modtage elektronisk post 
fra myndighederne i 2015. Jeg kan hilse og sige, at også unge mennesker 
kan have problemer med det, så hvad gør vi??? 

Eva Bach (Medlem af Seniorrådet) 
 

PS: Da valgmødet er fastsat til d.5.nov., bliver fællesspisningen ikke den 
dag, men er flyttet til 4.nov. Ret venligst det i jeres kalender. Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

”Sikker skolevej” i Herskind? 
  ”Skanderborg Kommune elsker aktive og trafiksikre børn” kan man læse på plakater 
rundt om i Kommunen, og således også ved Herskindskolen, der også har uddelt små 
pjecer i forbindelse med kampagnen. Herudover er skolen med i ”Alle børn cykler”, hvor 
børnene, i en 2 ugers periode, kan samle point ved at cykle til og fra skole. Plakaten og 
pjecen henviser til hjemmesiden www.deualmindelige.dk der, kort fortalt, markerer de 
mange fordele ved at børn går eller cykler i skole. Forældrene stilles på plakaten og hjem-
mesiden det retoriske spørgsmål: ”Hvordan kommer dit barn i skole?”.  Skanderborg 
Kommune er forpligtet til at sikre børnenes skoleveje, ligesom det skal sikres, at børnene 
opnår rutine som aktive trafikanter. Omfattende bilkørsel hindrer børnene i at få den helt 
afgørende rutine som aktive trafikanter. (Skanderborg kommunes trafiksikkerhedsplan 09).  
  Som forælder, syd for Langelinie er jeg bestemt ikke tryg ved at sende mine børn over 
den trafikfarlige vej der deler Herskind og ville også være bekymret for at lade dem cykle 
fra Skivholme og Herskind Hede. Skolen forsøgte i 2012 med en skolepatrulje ved Lange-
linie, hvor ældre elever sammen med en lærer fik børnene sikkert over vejen i tidsrummet 
mellem 8– 820, men på grund af afstanden til skolen skal der være en voksen til stede, og 
her manglede man frivillige til opgaven, og det ellers udmærkede initiativ blev nedlagt.  
Når børnene fra Herskind skal hjem fra skole, må de faktisk, hvis de skal følge færdsels-
loven, ikke cykle på cykelstien langs Ladingvej, da denne ikke er en dobbeltsporet cykel-
sti. Skulle der i øvrigt komme cyklende børn fra Sjelle på den nye cykelsti, så tilsiger 
skiltningen, at de skal passere Langelinie i den vestlige ende af byen for så at skulle over 
vejen en gang til ved Ladingvej!  
  Lettere indigneret konkluderer jeg: at hvis Skanderborg Kommune selv har haft kæde på 
cyklen, så er den i hvert fald sprunget af! Fordelene ved, at børn bruger deres krop som 
transportmiddel til og fra skole, er veldokumenteret og lige så indlysende, som at infra-
strukturelle tiltag i Herskind må gå forud for kampagner, der skal motivere børnene (og 
forældre) til at gå eller cykle i skole. Så med mindre kommunen har installeret pedaler i 
skolebussen (bussen løser p.t. problemet med den usikre skolevej), har jeg meget svært 
ved at følge logikken i kommunens kampagne!!  
  Der er imidlertid tiltag på vej. Kommunen er i gang med at undersøge de trafikale for-
hold omkring skolerne med henblik på at gøre skolevejene sikrere for de gående og cyk-
lende skolebørn. Torsdag d.5.sept. blev der afholdt et møde, hvor Herskindskolens ledelse 
og jeg selv fik mulighed for at mødes med den gruppe af trafiksagkyndige i Skanderborg 
Kommune, der skal udvælge og udarbejde indsatserne overfor de usikre skoleveje. Mødet 
var en konstruktiv og lydhørig dialog om muligheder og begrænsninger omkring skole-
vejene i Herskind, og delegationen kunne således også besigtige de mange trafikale ud-
fordringer for skolebørnene ved selvsyn. Det stod dog klart, at de afsatte midler i dette 
regi ikke rækker til store udbedringer af stisystemer m.v.,  men snarere til mindre, men 
også velkomne, trafikregulerende foranstaltninger.  
  Landsbyrådet og fællesbestyrelsen har engageret sig i en arbejdsgruppe med et par 
bekymrede forældre syd for Langelinie (herunder jeg selv) med det formål at påvirke 
debatten og beslutninger omkring de infrastrukturelle tiltag i Herskind med særligt 
henblik på at sikre børnenes skolevej.  

Jesper Laursen. Gruppen for sikker skolevej i Herskind. Tlf. 60 75 92 46   
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Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 
 

Cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme 
   Vi har været ude og talt med de berørte lodsejer vedr. den kommende 
cykelsti og hørt deres holdning vedr. projektet. 
   Der mangler dog svar fra provstiet, da de har møde først på efteråret, 
men menighedsrådet er meget positive, så vi regner med, at vi får et 
positivt svar fra dem også.  
   Lodsejernes holdning har vi sendt videre til kommunen og afventer nu 
deres næste "fase". 

Cykeludvalget / Lone Mørch 

 

 

 

Nyt fra Galten Bibliotek 
 

Foredrag 
Dyrlæge Jørgen Grymer besøger atter Galten Bibliotek med endnu et 

spændende foredrag om sit liv som dyrlæge ude i den vide verden. 
Denne gang især om hans tid som dyrlæge i Libyen. 

Det bliver mandag den 25.nov. kl.1915 

Billetter kan købes på Galten Bibliotek fra onsdag d.13.nov. 
Pris 45 kr. incl. Kaffe/the og sødt 

Velkommen på dit bibliotek!   
 

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

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

Brita Rodam 
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Landsbyrådet 

 

EDB for ældre på Herskindskolen  
Første gang tirsdag d.17.sept. kl.15 – 17  

  Undervisningen er for alle, men henvender sig hovedsageligt til ældre - 
både begyndere og øvede - og er næsten gratis. Der betales 30 kr./gang for 
undervisningen og materiale, og kun hvis man kommer - kaffen er gratis. 
Man skiftes til at have brød med til kaffen. 
  Så er du i tvivl om, hvordan en computer bruges, er her en mulighed for 
at få det lært næsten gratis. Alle får lov til at vælge det, de gerne vil lære, 
og ud fra det laver læreren et stykke papir, som afprøves oppe på skolen, 
og så får man det med hjem, og kan så afprøve det hjemme ved sig selv.  
Så kan man altid tage det frem igen og prøve, om man kan huske det. 
Ring til Hans Gravsholt 8695 4155, eller Flemming Pedersen 8696 2113, 
hvis det har jeres interesse. 

Hans Gravsholt  
 

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

Patch-Work med mere 
    Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr  
Patch-Work. Hvis du har lyst til andet som fx lave kort, brodere, filte eller 
strikke, så kom og vær med. Vi mødes i alle ulige uger i håndarbejdsloka-
let kl.19 til ca.2130. Vi startede onsdag d.11.september. 
Hilsen Anna, Aase, Karin, Sysser, Bente M., Sara og Lisbeth (tlf.8695 4508) 

 

Lektie-Café 
    Lektiecaféen er igen startet. Det er hver tirsdag kl.1330-15. Dog ikke i 
skoleferierne. Vi er interesserede i hjælpere. Det kræver ikke særlig kund-
skaber, men kun lyst til at have kontakt med eleverne. 

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 

Blomsterparken 
Status siden forrige nr. af Herskindsigt 

   Vi er nu oppe på 6 færdig-byggede huse, og 3 mere går i gang, nu her 
i efteråret. Det summer af liv, her hvor drivhusene før lå. Det er en utro-
lig spændende proces at være en del af. 
   I skrivende stund bliver lokalplanen godkendt for 2. etape. Så inden 
længe går maskinerne i gang med at kloakere og lave veje. Forsyningen 
laver søen større, så den kan forsyne hele området. Planen er, at der skal 
sås græs og plantes, så det bliver et hyggeligt naturområde, som vi alle 
kan nyde godt af. Vi har stor interesse for dobbelthusene og grundene og 
flere er reserveret - dejligt. 
Vi har jo i dialog med Landsbyrådet gjort indsigelse mod den nye place-
ring af motorvejen og dermed lukning af Langelinie. Keld Bekmand, som 
er vores bygherre på Blomsterparken, har ligeledes gjort indsigelse og 
brugt vores samarbejdspartner til at skabe opmærksomhed på konsekven-
serne af at lukke Langelinie. Keld har ligeledes sendt brev til Skanderborg 
Kommune og Århus Kommune. 
  Vi må så håbe, at de skrivebordsfolk får øjnene op for, hvordan tingene er 
i virkeligheden, og hvilke konsekvenser det får for vores lokalsamfund. 
”De må jo hjælpes ”  

På bestyrelsens vegne Inge Jeppesen 

 

 

 
Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 

 

    Planen om at købe Herskind Søndergård den 
1.juli i år har desværre ikke kunnet indfries. Det 
skyldes, at der under finanskrisen stilles større  

krav til egenkapitalen, før bank og kreditforening vil give tilsagn om byg-
gelån til de 20 seniorboliger, der skal opføres.  
  Inge og Rolf, som ejer gården, har indvilget i at give os en yderligere frist 
indtil 1.oktober i år til at skaffe de ca.2 mio. kr. mere, hvorefter vi håber, at 
bank og realkredit vil bevilge de nødvendige lån. 
  Løsningen ser ud til at blive, at hver fremtidig husstand yder et rente- og 
afdragsfrit lån til fonden, i et vist omfang fremskaffet som et banklån gen-
nem et lånefællesskab mod kaution. Den fremtidige husleje vil så blive 
reduceret i samme omfang, som størrelsen af byggelånet formindskes. 
  Vores vision om dette unikke seniorfællesskab bliver overalt mødt med 
anerkendelse og begejstring, og med den store tilslutning fra seniorer, der 
ønsker at tage del i fællesskabet og har indbetalt en andel til etablering af 
fonden, er der næppe nogen fare for, at projektet ikke lykkes. Blot må vi 
se de skærpede lånevilkår i øjnene som en øjeblikkelig udfordring. Vi har 
i flere år arbejdet målrettet frem mod virkeliggørelsen af vores vision, og 
gennemførelsen ser nu ud til at være inden for rækkevidde.  
  Vi arbejder desuden stadig på at skaffe forhåndstilsagn om fondsstøtte til 
kultur- og sundhedshuset, som vi har vedtaget at kalde MarieHuset. Dog skal 
financieringen af boligerne først sikres og lokalplanansøgningen indsen-
des, før den egentlige ansøgningsproces over for fondene går i gang, da 
der skal være et konkret projekt at give støtte til.           

På bestyrelsens vegne Ole Wadsholt 

 

Opdatering af herskind-skivholme.dk 
    Som tidligere omtalt var det planen, at den nye hjemmeside skulle i luf-
ten ultimo august, men som med andre it-projekter er det blevet lettere for-
sinket. Vi har i stedet for i første omgang flyttet hele den gamle hjemmeside 
til en billigere udbyder og sparer således Landsbyrådet for en masse penge 
om året på driften af hjemmesiden.  
    Projektet med at lave ny hjemmeside fortsætter naturligvis og forventes 
færdigt indenfor en overskuelig fremtid. 

På vegne af webudvalget Anders Christensen 
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Landsbyrådet 
 

Landsbysamvirket 
  Bestyrelsen har lige gennemgået ansøgningerne om støtte fra kommunens  
Landdistriktspulje. Alle de afsatte beløb blev ikke anvendt i foråret. Derfor 
blev der annonceret efter flere projekter. Puljen støtter tiltag i Skanderborg 
Kommunes landsbyer og landdistrikter der: 

• Styrker bosætning i landdistrikter 
• Skaber nye og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne 
• Styrker lokale kulturaktiviteter 
• Styrker udvikling af lokale netværk, gerne på tværs af landsbyer  

Ansøgningsfristen var denne gang d.1.sept. Foreninger, råd og organisa-
tioner kan søge, men ikke enkeltpersoner 

  Landsbysamvirket støtter Liv i Forsamlingshusene, hvor der i efteråret er 
et arrangement i både Skivholme, Sjelle og Stjær. Se annonce med alle 11 
forsamlingshuse i Lokalavisen Skanderborg og på www.landsbysamvirket.dk. 
Her kan man også læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

   Landsbysamvirket overvejer at arrangere en bustur rundt i den østlige del af 
kommunen i foråret 2014. Det overvejes også, om der skal afholdes møder om 
trafiksikring i landsbyerne. Der kan blive tale om et startmøde i Borgernes Hus 
og om et spørgeskema. Ved Voerladegård Skole er der lysregulering, der skifter 
til grønt, når der kommer biler, men kører de for stærkt, er der stadig rødt, når de 
kommer frem til det. Måske en god idé på Langelinie ud for Brugsen. 

  Hans Gravsholt 

Bestyrelse: 
Lars Andersen (Formand), Rødkildevej 6 Tåning, 8660 Skanderborg 
            Tlf. 8662 9636 / 3062 9636 lars.andersen@kws.com 
Egil Jørgensen (Næstformand), Hårbybygade 9 D, 8660 Skanderborg 
Arne Nørskov (Kasserer), Præstehaven 3, 8660 Skanderborg 
Hans Gravsholt (Sekretær), Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten 
Orla Jegstrup (Webmaster), Allégade 3, Jeksen, 8362 Hørning 
Knud Erik Elmann Jensen, Illerup Gyde 3, Hørning, 8660 Skanderborg 
Hans Erik Jepsen (Jeppe), Ringvej 2, Alling, 8680 Ry 
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Skanderborg afdeling              

DN-ture efterår 2013 
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 Sportsplads 
   Årstidens svampe samles og bestemmes 
Efterårstur v.Tåstrup Sø 26.okt.kl.13 Mødested v.Lillering. 3.rundkørsel           
    på Rødlundvej fra Lilleringvej. 

 Naturarealet SV for Lillering 
  Til ovenstående ture er tilmelding ikke nødvendig, og det er gratis at del-
tage. Nærmere omtale vil komme i pressen og i Natur og Miljø og kan ses 
på DN´s hjemmeside. 
Næste lokale arrangementer: 
  Svampetur i Kolskoven ved Kollens Mølle lørdag d.21.sept.kl.13 
Start fra P-plads ved Kollens Mølle 1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej 
og kør 500 m mod øst ad Kollens Møllevej. 
  Hovedvægten vil blive lagt på spiselige letgenkendelige svampe. Medbring 
gerne kurv og kniv. Turen varer ca.3 timer og slutter med en svampeudstilling, 
hvor de fundne svampe gennemgås. Husk kaffe og påklædning efter vejret. 
Turleder og yderligere info: Peter Lange, Stjær, tlf. 8695 0341 og Hans Gravsholt, 
Herskind, tlf. 8695 4155. Mail: hagra@gefiberpost.dk   
  Efterårstur i Lillering Skov lørdag d.26.oktober kl.13-15 
 Turen i Lillering Skov præsenterer årstidens naturindtryk i løvskoven. De forskel-
lige træarter viser forskelle i balancen mellem fordele og ulemper ved at skille sig 
af med bladene om efteråret. Afhængig af efterårets temperaturer og storme vil vi 
måske få en flot farvepragt at se i slutningen af oktober. Enkelte blomster kan og-
så ses. Lillering Skov er udover sine naturværdier rig på fortidsminder af forskel-
lig art. En del af disse kan ses fra veje og stier i skoven. Både natur- og kulturvær-
dier ligger bag ønsket om fredning af området fra og med Lillering Skov til og 
med Stjær Stenskov, inklusive Tåning Sø og Mose. Børnevenlig tur. Husk at 
tilpasse påklædningen efter vejrudsigten. Tag kaffen med. 

Årsmøde 
   DN's afdeling i Skanderborg holder årsmøde tirsdag d.12. nov.kl.19. 
I forbindelse med årsmødet vil seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, 
Thomas Secher Jensen, fortælle om store pattedyr i Danmark. Er der kom-
met nye arter til ved indvandring, og har man reintroduceret arter, der tid-
ligere har være i landet. Afdelingen vil være vært med en forfriskning. 
Alle er velkomne til foredraget. Kun medlemmer har stemmeret. 

Hans Gravsholt 
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      Nyt fra Herskindskolen 

EN GOD HISTORIE. 
I uge 20 deltog 0., 1., 2. 
og 4. kl. i ”Sæt skolen i 
bevægelse”. Klasserne 
bevægede sig så meget, at 
Herskindskolen kom med 
i lodtrækningen og vandt 
et gavekort på 10.000 kr. 
til TRESS. 
  Sæt skolen i bevægelse 
er et initiativ fra Dansk 
Skoleidræt og Nordea-
fonden, som opfordrer til, 
at alle elever i løbet af 

deres skoledag lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 60 minut-
ters daglig bevægelse. 
  Lise Sohl Jeppesen (projektleder) kom d.25. juni og overrakte os præmien. 
BEVÆGELSESBÅND 
  Som man kunne læse i Midtjyllands Avis, har Herskindskolen indført et 
bevægelsesbånd hver dag for eleverne i 3. – 9. kl. 
  Hver dag kl.1020 ringer det ind til bevægelsesbånd. Udskolings-eleverne 
løber mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er de på sportspladsen. 
Mellemtrins-eleverne løber tirsdag og torsdag, og de er i hallen mandag og 
på sportspladsen onsdag og fredag. 
  Aktiviteterne varer et kvarter, hvorefter alle forhåbentlig går til time med 
ekstra energi og lyst til læring.  
  Grunden til, at vi skal have pulsen op en gang dagligt, er, at når du får 
pulsen op og sved på panden, så 

…kan du bedre koncentrere dig. 
…kan du bedre huske det, du lærer. 

…kan du arbejde hurtigere til prøver og med opgaver. 
…føler du mere overskud og bliver gladere. 

  Vi har nu løbet i tre uger, og der er smil og godt humør, når vi laver 
aktiviteter sammen. 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
8464 GALTEN 

TLF. 87 94 32 50 
 herskindskolen@skanderborg.dk 

 www.herskindskolen.dk  
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NY VICESKOLELEDER 
 
Mandag den 12.aug. - første skoledag i Herskind - 
for alle børn og ansatte på Herskindskolen. For 
nogle var det allerførste rigtige skoledag på vejen 
gennem mange års skoledage - for mig blev det 
mit første møde med Herskindskolens mange børn 
og ansatte som skolens nye viceskoleleder. 
  Jeg kommer fra Bjedstrup Skole og Børnehus, 
hvor jeg har været mellemleder og skolebiblio-
tekar i en del år. I januar afsluttede jeg min leder-
uddannelse, og da stillingen som viceskoleleder 
blev opslået på Herskindskolen, var jeg ikke i 

tvivl om, at den måtte jeg søge - på grund af stedets spændende tiltag, 
udvikling af fællesledelse, samarbejdet med lokalområdet og i det hele 
taget på grund af de gode historier, der konstant er om stedet. 
  Privat bor jeg i Ry, er gift med en gymnasielærer og har to voksne børn, 
der begge bor i Silkeborg. 

Med venlig hilsen Betina Duedal  

 
 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
  Så har hverdagen meldt sig i Børnehaven efter en fremragende sommer, 
hvor børnehaven, på trods af feriestemning, summede af liv. Vandkampe, 
indianerdag, teater, jordgrubeovn og en tur i den gamle by var bare nogle 
af de ingredienser, der har fyldt sommerperioden og har givet masser af 
latter og læring for både børn og voksne. 
Bedsteforældredage: 
Traditionen tro har børnehaven afholdt tre vellykkede bedsteforældredage, 
hvor børn med stolthed har ført bedsteforældre rundt i ”deres børnehave”, 
og vist dem alle de sjove ting, man kan lave. En fantastisk dag for både de 
yngste og de ældste. Bedsteforældrene fik lov at få et lille indblik i hver-
dagen for deres guldklumper og var med til samling, lavede snobrød og fik 
lov at smage køkkenets tryllerier. Dejligt at høre bedsteforældre fremhæve 
hvor dejlig en børnehave vi har. 
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Kan det siges for mange gange? 
  Med fare for at det kan blive en floskel, er det endnu en gang værd at 
fremhæve vores vellykkede Madprojekt – Mad med perspektiv. Som Ghita 
skrev i sidste nummer af Herskindsigt, oplever de, at børnene udforsker 
flere og flere forskellige typer af mad. Dejligt også at Githa fremhæver, at 
personalet i køkkenet har det godt i Nordlyset og oplever sig som en natur-
lig del af børnehavens øvrige personale. Som forældre i børnehaven kan vi 
kun nikke genkendende til den beskrivelse. Personalet i køkkenet spreder 
ikke blot en dejlig duft, der går lige i maven, men spreder også en god 
stemning med friske kommentarer, sjov og ballade. Tak for det! 
Storbørnsgruppe i Nordlyset 
  I starten af september opstarter storbørnsgruppen i Nordlyset. Nogle af 
tankerne bag dette pædagogiske valg, er at styrke de ”store børns” fælles-
skab og legerelationer på tværs af stuerne. Aktiviteterne i storbørnsgrup-
pen sigter ligeledes på at klargøre det enkelte barn og gruppen til skole-
livets muligheder, krav og læring. Som et fællesprojekt for gruppen vil der 
blive arbejdet med et cirkusprojekt, hvor børnene selv skal vælge cirkus-
numre. ”Forestillingen” vil blive vist for børn og forældre i slutningen af 
november. 
Forældremøde 24.september 
  På dette forældremøde vil der blive fortalt om dagligdagen og den pæda-
gogiske praksis i børnehaven. Der vil blandt andet være fokus på det nye 
inklusionsprincip, der er formuleret i fællesbestyrelsen, og der vil blive 
givet et lille indblik i, hvad et af tidens ”hotte” ord egentlig betyder for 
arbejdet med børn. Vi vil ligeledes drøfte, hvordan vi forældre kan være 
med til at understøtte, at alle børn oplever sig som betydningsfulde 
deltagere i store og små fællesskaber. 
Godt igennem turbulent tid 
Som mange ved, har børnehaven været i en lidt turbulent periode med 
stram økonomi og personaleudskiftning. Dejligt derfor nu at kunne sige, at 
børnehaven er kommet godt igennem. Dette er dog kun lykkedes ved en 
kæmpe indsats fra børnehavens personale (nye som gamle), Laila som 
konstitueret leder i børnehaven og Kim som overordnet leder af skole og 
børnehave. Stor respekt og anerkendelse for jeres vedholdende fokus på at 
skabe så tryg, stabil og udviklende dagligdag som overhovedet muligt for 
børnene. Skønt nu at mærke overskud, humor og masser af faglighed. 

Lars Dalby Gundersen, medlem af fællesbestyrelsen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst 
  Det har været en dejlig sommer - i hvert fald hvad vejret angår. og I jeres 
brugs er vi også tilfredse. Vi har haft den bedste sommer i mands minde 
med omsætningsrekord. Således købte I for 230.000 kr. mere i år end I 
gjorde i sommeren 2012. Det er specielt kødet, der vokser med 40 %. Det 
er altså godt gået - tak fordi I handler lokalt!  
  Der har ikke været de store sociale arrangementer, idet bestyrelse og 
uddeler jo også har holdt ferie, men nu er vi klar igen. 

Underskriftsindsamling 
  Brugsens bestyrelse har været aktiv i forbindelse med underskriftsind-
samlingen mod lukningen af Langelinie/Borumvej ved Viborgvej med den 
begrundelse, at det kan få alvorlige konsekvenser for vores Brugs, og det 
ville jo ikke være så godt. VEL! 
  Vi foranledigede, at alle foreninger i Herskind delte byen imellem sig og 
gik fra hus til hus for at høre, om folk havde skrevet under på listerne i 
Brugsen eller på nettet. Vi fangede rigtig mange, der ikke havde gjort 
noget, eller slet ikke var klar over konsekvenserne. 

Go Cook arrangement 
  Den 30.okt. laver 6.klasse Restaurant Go Cook på Herskindskolen. 
Det er meningen, at forældrene til 6. klasses elever inviteres på aftensmad 
denne dag. Jette Overgaard, som har klassen til hjemkundskab, får hjælp af 
den kendte madekspert Anne V. Ravn, og som hjælpere kommer desuden 
vores uddeler Michael Øuleé samt 2 fra bestyrelsen (Ruth Bluhm og Lis 
Weiling). Det er ganske gratis for skolen, idet Coop betaler honoraret til 
Anne V. Ravn, og vores brugs leverer råvarerne. 
Det er et arrangement, vi glæder os rigtig meget til. 
Vinsmagning 
  Så er det igen tid til vinsmagning. Fredag den 1.nov. er det en god ide at 
sætte X i kalenderen. Denne gang er det Sydamerikanske vine, vi skal 
smage på. Det blev jo bestemt ved sidste vinsmagningsarrangement. 
Hold øje med infoskærmen i brugsen. Her kan I se, når der sælges billetter. 
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Herskind Brugsforening 
 
Udlejningsejendommen 
  Vi har fået nye lejere pr 1.sept. Det er en korttidsudlejning (ca. ½ år). 
Vi har dog en anden lejer på venteliste, så lige nu er salget på stand by. 
Ølsmagning 
Vi arbejder på et arrangement, som går på ølsmagning. 
Her er det nogle fra det gamle øllaug, som er primusmotorer. 
Nærmere herom senere. 
 
HUSK 
Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-
adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 
mailadresse, så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk, så kommer du 
på maillisten næste gang, der er gode tilbud i butikken 
Du kan også give dit mobilnr. Så får du en sms. 
: 
Spørg ikke om, hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad 
du kan gøre for Brugsen. 
 

Sidste nyt Sidste nyt 
Nu gives der point i alle Coops1200 butikker. 

 Det nye er, at Fakta, Fakta Q og Irma samt netbutikkerne i Coop også er 
med nu. Desuden kan man få point på sit OK kort, når man tanker. Det 
gælder dog kun resten af året, men hør alligevel nærmere om det i butik-
ken. Man kan tilmelde sig medlemstilbud og nyheder fra alle kæder. 

 

Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling,  Vibevænget 29, Herskind,  8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm,  Vibevænget 4, Herskind,  3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr,  Mindevej 9 Sjelle  4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind, 8696 1919 
Medlem: Børge Pedersen,  Lærkevænget 34 Herskind  8695 4144  
Medlem: Jørn Bach Jensen,  Præstbrovej 10, Herskind,  8695 4232 
Medlem: Morten Dam,  Glentevænget 6 Herskind,  2371 6571 
 

Suppleant: Mathias Sørensen,  Voldbyvej 42A, Sjelle,  8695 4027 
Lis Weiling, Bestyrelsesformand. 
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  Herskind     
        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

 
   Sankthansaften afholdt vi på en flot søndag aften - eller det blev det i 
hvert fald. For hverken da vi stillede telte op eller anrettede bålet, var der 
noget, som tydede på, at denne aften skulle forløbe i tørvejr. Med andre 
ord regnede det helt vildt! Heldigvis lavede vi først bålet færdigt på selve 
dagen, så det blev flyttet lidt rundt og luftet lidt. Og eftersom vi har en 
brandmand i bestyrelsen, så endte det med at blive det fineste store bål, 
som brændte rigtig godt uden de store røgproblemer. 
  Jane og Lone stod for mad og drikkevarer, og godt 80 personer var mødt 
frem for at nyde den lækre menu, som fik megen berettiget ros med sig. 
Dejligt at så mange hvert år møder frem for at bakke op om arrangementet 
og for at hygge sig i godt selskab. Den tradition fastholder vi selvfølgelig. 
Ro på! 
  Ja, det synes vi faktisk, der er ved at være... Og her hentydes til den uro 
og ballade, som vi i tidligere år har døjet med på legepladsen. Vi har ikke 
oplevet hærværk denne sommer, ligesom sammenkomsterne på pladsen 
heller ikke har varet i hele nætter. Det virker også som om, at man i højere 
grad er begyndt at benytte sig af affaldsspandene frem for at smide skraldet 
rundt omkring. I flere tilfælde har vi været i en god dialog med de unge, 
som bruger legepladsen, og det virker, som om vi har opnået en fælles 
forståelse for hinanden. Dejligt, og tak for det. 
Udvidelse af maskinparken 
  Det er lige, hvad vi har foretaget. Vores tidligere bestyrelsesmedlem, 
Bastian, har længe stået for at slå græsset på legepladsen. Og ved general-
forsamlingen i februar varslede han, at han gerne så sig afløst senest til 
sommerferien. Så vi måtte finde en ny løsning. Af tidligere års regnskaber 
kunne vi se, at foreningen førhen har betalt 9.000 kr. årligt for at få slået 
græsset. Derfor valgte vi at købe en splinterny havetraktor med 3 års 
garanti for knap 11.000 kr. Undertegnede står derefter for græsslåning på 
pladsen, men resten af bestyrelsen står også klar til at afløse, hvis det en 
dag er nødvendigt. Således kommer vi et godt stykke under 9.000 kr./år.    
I hvert fald i de næste tre år. Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
takke Bastian for lang tids tro tjeneste med pasning af vores græs. 
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Herskind Borgerforening 
Legepladsdag 
  Efteråret er så småt begyndt at vise sig vejrmæssigt. Og det plejer jo at 
betyde, at vi skal have gjort legepladsen vinterklar. Således også i år, hvor 
vi holder legepladsdag 
 

LØRDAG DEN 5. OKTOBER KL. 10 - 12, 
hvor vi håber, at mange vil møde op og give en hjælpende hånd. Til gen-
gæld for indsatsen, sørger vi i bestyrelsen for et måltid mad og lidt at 
drikke, så man ikke skal gå sulten hjem.  
Hønsehold 
 Flere i Herskind har fået den fantastiske hobby at holde høns. Selv går jeg 
også med tanker om at anskaffe mig et hold æglæggere. Men det kræver 
selvfølgelig også, at man tager hensyn til sine naboer - især hvis der er 
haner involveret. Min egen nabo har også fået høns for nylig, og utilsigtet 
var der en hane med i flokken (Det er vist svært at se, når de er kyllinger, 
om de er høner eller haner). Men for at imødekomme stridigheder har min 
nabo isoleret hønsehuset og mørklagt vinduerne. På den måde opdager hø-
ner og hane først, at det er blevet lyst, når de bliver lukket ud om morgenen. 
Og vi har således den hyggelige lyd af hanen, som galer - men først kl. 8 
hver dag. Et skoleeksempel i at tage hensyn. Husk dette, hvis I selv har 
planer om høns. 
Har du gode idéer..... 
....til noget, vi kunne tage op i Herskind Borgerforening, så er du altid vel-
kommen til at kontakte et af medlemmerne i bestyrelsen. Og ellers er der 
også muligheden for at komme til orde på den årlige generalforsamling. 
Den bliver afholdt i februar - nærmere herom i næste udgave af Herskind-
sigt. Indtil da ønsker bestyrelsen jer alle et godt og mildt efterår! 

Jakob Houg Jakobsen, formand 
 

Herskind Borgerforenings bestyrelse: 
Formand: Jakob Houg Jakobsen, Fuglev.36. Tlf.2231 0191 jakob.jakobsen@gefiber.dk 
Næstform.: Anders Christensen, Fuglevænget 38. Tlf.6128 2222 anders@andersch.dk  
Kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26.   Tlf. 2175 8770  thjane@sol.dk 
Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37 Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 
Best.medl. Anders Ringsmose, Vibevænget12  8695 4171 andersringsmose@hotmail.dk  
Suppleant m.m.:  
Suppl.: Anita Haurum, Fuglevænget 58.  Tlf.8695 4171 Kjeldoganita@gefiberpost.dk 
Scrapbog+revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8. Tlf.8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
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ArrangementsArrangementsArrangementsArrangements----kakakakalenderlenderlenderlender    
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828  
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.14.dec.2013 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.3.dec.2013 

September 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 11 1325 

16 
19 

Start på musikundervisn. 0.-3.-kl. 
Arbejdsdag 
Patch-Work starter 

Kultursalen 
Skivholme F-hus 
Herskindskolen 

33 
 

11 
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16  Spejderhjælpsuge 16.-22.sept Skivholme sogn 42 
ti 17 15 

1330 
Start på Edb for ældre 
Lektiecafé (startede d.10.9.) 

Herskindskolen 
Herskindskolen 

11 
11 

on 18     
to 19     
fr 20     

lø 21 13 DN´s svampetur i Kolskoven Kollens Mølle 15 
sø 22     
ma 23     
ti 24 11 

1330 
Seniorklub i Herskind? 
Lektiecafé + Edb for ældre 
Forældremøde i Nordlyset 
Seniorforen.tur til Rosenpark m.m. 
Opstillingsmøde til Seniorrådet 

Herskind F-hus 
Herskindskolen 
Børnehaven 
Aalestrup 
Tjørnehaven, Galten 

34 
11 
18 
 
7 

on 25     
to 26 1430 Start på hyggetime 

Minister Carsten Hansen kommer 
Sognegården 
Hertha 

37 
3 

fr 27     

lø 28 13 DN´s svampetur i Dørup Skov Voerladegård 15 
sø 29 14 Høstgudstjeneste Sjelle Kirke 37 
ma 30     
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Oktober 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 2     
to 3     
fr 4 19 Quindeaften Herskind F-hus 34+36 

lø 5 10 
14 
1830 

 

Legepladsdag 
Lørdagscafé 
Folkekøkken 
Høstfest 

Fuglevænget 
Hertha 
Herskind F-hus 
Skivholme F-hus 

22 
43 
 

39 
sø 6 15 Musikhøjskole. Poul Raaby Storring konf. stue 38 
ma 7 13 Johan Herold. Musik og sang Galten sognegård  
ti 8 1330 

14 
Lektiecafé + Edb for ældre 
Foredrag af Iben Krogsdal 

Herskindskolen 
Storring 

11 
38 

on 9 19 Stillegudstjeneste Skivholme Kirke 38 
to 10     
fr 11     
lø 12     
sø 13     
ma 14  Efterårsferie Herskindskolen  
ti 15  Efterårsferie Herskindskolen  
on 16  Efterårsferie Herskindskolen  
to 17  Efterårsferie Herskindskolen  
fr 18  Efterårsferie Herskindskolen  
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 23 1930 Erik Grip. Tradition+nærvær   Sjelle Kirke 38 
to 24 19 Præmiewhist i klublokalet Herskindhallen 33 
fr 25 1630 Fredagscafé Herskind F-hus 35 

lø 26 13 DN-tur til Tåstrup Sø m.m. Start i Lillering 15 
sø 27  Løb med hjertet Aarhus 31 
ma 28     
ti 29 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 30  

14 
Go Cook arrangement 
Foredrag af Torben Nielsen 

Brugsen 
Galten Sognegård 

19 
38 

to 31     
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November 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1  Vinsmagning Brugsen 19 

lø 2 14 Lørdagscafé Hertha 43 
sø 3  Andespil Skivholme F-hus 39 

ma 4 13 
1830 

Ebeltoft harmonikaklub 
Folkekøkken 

Galten sognegård 
Herskind F-hus 

 

ti 5 19 Valgmøde i Kultursalen Herskindskolen 7 
on 6     
to 7     
fr 8     

lø 9 18 Mr.Jack&The Daniels m.Henriette Skivholme F-hus 40 
sø 10 1030 Skivholme kirkeklokke 400år gl. Skivholme Kirke 38 

ma 11     
ti 12 19 Årsmøde i Naturfredn.forening Kirkebakken 19,Skb. 15 
on 13 19 Stillegudstjeneste Storring Kirke 38 
to 14 1930 Rolf S. + Anne-Marie Elbech Skovby Kirke 38 
fr 15     

lø 16     
sø 17 10 Indendørs bagagerumsmarked Herskind F-hus 35 

ma 18     
ti 19  Valg til Byråd og Seniorråd Herskindskolen 7 
on 20     
to 21     
fr 22     

lø 23     
sø 24 1330 Julemarked Herskind F-hus 42 

ma 25     
ti 26 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 27     
to 28 19 Fortælleaften m. Bent Nielsen Hertha 43 
fr 29 1230 Julefrokost, fælleshuset. Seniorforen. Porsevænget 128  

lø 30     
sø 31     
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December 2013 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1  Travetur Skivholme 40 
ma 2     
ti 3 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 4 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen 3+46 
to 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
fr 6     
lø 7     
sø 8 14 Gammeldags juletræsfest Herskind F-hus 36 
ma 9     
ti 10 1330 Lektiecafé + Edb for ældre Herskindskolen 11 
on 11     
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16 13 Julehygge v.Carsten Madvig.Seniorforen. Galten sognegård  
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21     
sø 22     
ma 23     
ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     
lø 28     
sø 29  Juletræsfest Skivholme F-hus 40 
ma 30     
ti 31 10 Løb med hjertet Herskind 31 
  5.jan. kl.1630: Folkekøkken. Herskind Forsamlingshus 
13.jan. kl.13: Leo Pedersen viser Galten billeder fra barndom. Galten sognegård 
31.jan. og 1.febr.: Dilettantforestilling i Herskind F-hus Side 34 
  2.febr. kl.14-1630: Lørdagscafé i Hertha  Side 44 
  2.marts kl.14-1630: Lørdagscafé i Hertha  Side 44



 

 27

 

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: Annette Kofoed  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 
  Som sagt i lederen til denne udgave af Herskindsigt så blev Herskind sommer-
festen i weekenden uge 33 i år godt besøgt. Udover alle de frivillige hænder var 
der stor opbakning fra sponsorer til bl.a. morgenbrød, barvagter, hoppeborge, 
gaver til tombolaen, festavisen ect. Det har været helt overvældende og fantastisk, 
at I alle har givet bidrag til en god sommerfest for hele byen – et kæmpe TAK. 
  I HB står vi lidt over for udfordringen – mangel på frivillige trænere – specielt 
til badminton. Kan det virkelig være sådan, at der ikke er nogen som vil bruge 1-
2 timer om ugen på samvær med sine børn eller er Facebook vigtigere? Måske 
sidder du og godt kunne tænke dig at give en hånd med, men ved ikke helt hvor-
dan og hvorledes – helt OK. Vi er her for at hjælpe både med råd, vejledning og 
kurser. Så er du mellem 15 og 100 år, så giv vores formand for badminton, Søren, 
et kald på tlf. 2393 1021. 
  I sidste nummer skrev vi om nyt redskabsskur – alt er klart, dog ikke byggetil-
ladelsen. Den ser ud til at trække lidt ud. Pt. er kommunen ikke længere end 2012 
med behandling af byggetilladelser. Vi håber selvfølgelig at de speeder lidt op, så 
redskabsrummet snart kan sættes op. I klublokalet og i hallen har vi sat ekstra 
skabe op, så vi har ekstra opbevaringsplads til mindre redskaber og ekstra service 
som er købt ind. Vi er klar til tilmeldingerne til vintersæsonen via vor hjemmesi-
de www.herskindboldklub.dk. På hjemmesiden er alle hold oprettet med tider ect.  
  Til sidst vil jeg ønske alle en god vintersæson og glæder mig over alle de 
frivillige som investerer deres tid i Herskind Boldklub.  

På bestyrelsens vegne Kim  
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Herskind Boldklub 
Oldboys 
  I år har vi opdelt os i to grupper, så veteranerne træner om torsdagen og 
så vidt muligt ingen kampe spiller. Plus 32 træner stadig om mandagen, og 
vi spiller kampe om onsdagen. 
  Endnu en sæson har vi måttet konstatere, at vi lider af et syndrom, som 
gør, at vi er meget langsomme startere. Det har gjort, at vi i op til flere 
kampe er kommet ret så hurtigt bagud. Når så ellers vi vågner op til dåd, 
har det ofte vist sig, at vi faktisk er i stand til at spille meget flot og sevær-
digt fodbold. På den måde ligger vi egentlig ret pænt, omtrent midt i tabel-
len, og det er vi i store træk godt tilfredse med. 
  Vi har også nydt godt af klubbens til dato mest anvendelige investering - 
den store gasgrill.  Når vejret har været med os - og det har det jo i høj 
grad i år - så har vi sluttet træningsaftenen eller kampen af med en ristet 
pølse med brød. Og da terrassen ved klubben er overdækket, har det så-
mænd også været muligt at grille i knapt så godt vejr. 
  Skulle du have lyst til at prøve kræfter med fodbold på hyggeplan, så er 
du altid velkommen til at kigge op til træning en mandag kl.19. Vi har 
altid plads til flere spillere... 

Jakob Houg Jakobsen 

 

”Årets Comeback-Kids 2013” 
  Afslutningen på forårssæsonen var et drama, end ikke Bille August kun-
ne have instrueret bedre! I et nøgleopgør hjemme mod en anden nedryk-
ningskandidat, Thorsø, vendte vi 0-1 til 2-1 på to overtidsmål af de netop 
indskiftede Steffen ”Thorsø-Killer” Billeskov og Carsten ”C.R.” Rasmus-
sen. Aldrig har jeg set både spillere og tilskuere (godt 20 stk. den dag) gå 
så meget amok! Folk råbte og skreg deres glæde ud, krammede hinanden, 
stadig fyldte ølflasker væltede, alt imens Thorsøs træner sparkede deres 
vandflasker i stykker i ren raseri, som smukt indikerede deres situation 
kontra vores. Vores comeback-evner var dog langtfra slut endnu. I den 
sidste kamp hjemme mod puljens suveræne dukse fra B74, skulle vi bruge  
ét point for at undgå nedrykning til trælse Serie 5. Bagud 1-2 tager Kaptajn 
Denager sagen i egen hånd og sikrer den vitale udligning blot tre min. før 
tid – stærkt Herskind Dreamteam! Efterårssæsonen i Serie 4 er pt. i fuld 
gang, og efter fem runder indtager vi 4. pladsen med seks point. Målet er 
at komme tidligt fri af nedrykningskampen!! 

- På vegne af Herskind Seniorfodbold Serie 4, Mads Madkas’. 
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Herskind Boldklub 
Gymnastik 
Efter en dejlig sommer er vi nu klar til at gå indendørs igen og nyde, at vi 
har mulighed for at dyrke motion i vores egen hal. 
Takket være trofaste – og nye – instruktører, kan vi igen i år tilbyde 
følgende hold: 
Forældre/barn onsdag 16-17  Maja 
Børn 4-7 år  onsdag 17-18    Kirstine og Cecilie 
Spring 1. og 2. kl lørdag 10-1130  Mickey og Anni 
Familiefræs: 
Børn 3-8 år + familie fredag 16-17  Ulla 
M/K Motion   tirsdag 19-20  Inge 
Zumba  onsdag 19-20  Rikke 
Zumba, Hestehaveskolen søndag 12-13  Maria 
 

Tilmelding, priser og betingelser: 
Gå på www.herskindboldklub.dk og vælg gymnastik-symbolet. Der står 
også lidt om de forskellige hold. 
Der var opstart i uge 36, efterårsferie og vinterferie er træningsfri. Vi 
slutter sæsonen med fælles gymnastikdag søndag den 30.3.2014. Men der 
er jo heldigvis længe til.....              Inge Houg 

 

Badminton sæsonen 2013-2014. 
  Efter en fantastisk dejlig sommer helt uden regn er vi atter klar til en ny 
sæson. Vi har igen i år glædet os til at starte op i badminton-afdelingen. 
Træningsstart var mandag den 2.sept. Her var stort fremmøde dejligt. 
  Vi har igen i år prøvet at samle alle badmintons aktiviteter om mandagen. 
Hallen oser af badminton fra 1530 til kl. 22. 
  Vi har igen i år lavet et samarbejde med Sabro og Tilst om et projekt, vi 
kalder talent-udvikling.  Det går i sin helhed ud på, at vi i fællesskab har 
hyret en prof træner, der så giver børnene speciel træning og herved giver 
dem mulighed for at udvikle sig, men samtidig også skaber kontakter til de 
lidt større klubber. Der er ca. 25-30 børn til talent træning som foregår i 
Sabro og i Klank-hallerne.  Vi har pt ca 9 spillere med fra Herskind. 
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Herskind Boldklub 
  Det kunne jo være fantastisk, hvis vi kunne afvikle det i vores Hele Hal. 
Vores ungdoms-spillere mangler trænere og håber, der sidder nogle for-
ældre, der har lyst til at tage en tørn med. Vores turnerings-hold træner 
stadig om mandagen kl.19-22, og her er der igen fuldt hus. Motionsspillere 
træner torsdag kl.20-22. Her er der stadig få pladser. 
  Løse baner, hvor du kan udfordre din nabo eller kone/mand. Søndage fra 
kl. 14-17. Her er stadig ledige baner. 
  Priser for badminton 2013-2014 kan ses på hjemmesiden, hvor også til-
melding skal laves.. 
  Der bliver igen i år mulighed for, at vores børn og unge kan deltage i tur-
neringer og stævner samt i det store lokale kommune-mesterskab. Jeg vil 
også opfordre alle motionisterne til at deltage i kommune-mesterskaberne. 
  Vi har stadig brug for hjælp i badminton-afdelingen og vil gerne efterlyse 
trænere, som har lyst til at hjælpe. 

Med ønsket om en god sæson og håbet om en hel hal. 
Med venlig hilsen Badminton afdelingen. Søren Nedergaard  23931021. 

 
 

Præmiewhist 
  Præmiewhist har sæsonstart  torsdag d.24.okt.2013 kl.19 i klublokalet 
ved Herskindhallen. Vi håber at se alle tidligere og mange nye medlem-
mer, når vi igen lægger kortene på bordet. 
  Sidste spilledag inden jul plejer vi at holde en lille julefrokost, ligesom 
vi også plejer at afslutte sæsonen til foråret med lidt fælles spisning. Det 
agter vi at fortsætte med. Så kom og vær med til at fortsætte traditionerne. 
 

 
HB RUNNERS: 
  Så kom vi over den dejlige sommer, og vi er startet godt op igen med 
løberiet. Vi løber tirsdage kl.1730, torsdage kl.1915 og søndage kl.17. Alle 
gange med start fra Herskindhallen. Alle kan være med, så mød endelig 
op ved hallen, hvis du har lyst til at komme ud at løbe en tur i vores 
skønne lokalområde. Vi er både mænd og kvinder.  
  Vores næste fælles løbsarrangement er søndag den 27.okt. til ”LØB MED 
HJERTET” i Aarhus, og vi afholder igen i år et lokalt nytårsløb. Det bliver 
den 31.december 2013 kl.10-12. 
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Herskind Boldklub 
Nyt fra kassereren: 
  Det er med den største fornøjelse, at jeg kan se at mange medlemmer be-
nytter sig af tilmelding via vores hjemmeside. DET ER FANTASTISK!! 
 Tusind tak for det og fortsæt endelig i samme stil.  
  Vores nye system, Conventus, styrer medlemsregistrering, hal- og bane-
booking, online tilmelding til hold, dankort betaling på nettet og danner til 
dels baggrund for vores nye hjemmeside www.herskindboldklub.dk – Kig 
endelig forbi vores hjemmeside.  
   Vedrørende online tilmelding: Husk at alle i år er ”nye” medlemmer. 
Nedenfor en lille vejledning.  
 

 
 

Trin 1 - Indtastning af personlige oplysninger: 
• Navn, adresse og telefonnummer, mobil, e-mail og fødselsdag. 
• Dit mobilnr og e-mail vil blive brugt til senere login. 

Trin 2 - Godkendelse af oplysninger samt betaling: 

  Herefter får du vist de indtastede oplysninger og det hold, du har til-
meldt dig. Det er meget vigtigt, at mobil og e-mail er korrekt, da de vil 
blive brugt til senere login. 
Dernæst skal du indtaste dine betalingsoplysninger, som du kan få 
hjælp til ved at klikke på de små spørgsmålstegn, der vil være der. 
 

Trin 3 - Kvittering for betaling: 

  Når din betaling er godkendt, vises en kvittering, hvor du kan se det 
medlemsnummer, som systemet har tildelt dig. Samtidig modtager du 

en e-mail med de samme oplysninger. 
Det er muligt p.t. at tilmelde sig: 

• Petanque 
• HB runners  
• Oldboys fodbold 
• Serie 4  fodbold 
• Alle badmintonhold samt leje badmintonbaner 
• Alle gymnastikhold også Zumba 
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Herskind Boldklub 
  Vi vil meget gerne have, at alle tilmelder sig online, da det gør livet 
som træner og kasserer meget nemmere. Alle sæsonens trænere får 

adgang til Conventus og kan skrive direkte til holdets medlemmer, 
hvis der er ændringer eller information angående træning og/eller 

kampe. Skulle man ikke have en mailadresse, kan man kontakte mig 
på tlf. 28251791, og så finder vi også ud af dette. 

Mange hilsener Ulla 

Herskind Sommerfest var endnu en succés 
  Den traditionsrige sommerfest i Herskind blev som altid afholdt i 

weekenden uge 33. Og selv om vejret ifølge udsigterne ikke lovede for 
godt, så viste det sig alligevel fra den pæne side, så alle aktiviteter 

kunne afvikles som planlagt. 

  Fredag indledtes festen for byens dagplejebørn, som fik lov at boltre 

sig i de mange hoppeborge udendørs. Senere, om eftermiddagen åbne-

de teltet og baren, og hurtigt fyldtes både teltet og pladsen af mange 

mennesker. Fællesspisningen fredag aften var velbesøgt, ligesom 
børnediskoteket i hallen også var det. I teltet var der underholdning 

ved Herskinds musikforening, HERMUS. 

  Lørdag morgen var ca.60 friske mennesker i alle aldre mødt op for at 

deltage i motionsløb og cykelløb. Og resten af dagen stod i fodboldens 

tegn. Stævner for børnene, oldboys fodbold og til sidst en Serie 4 tur-

neringskamp, som Herskind vandt 2-0 over Gl. Rye. Lørdag aften var 
der godt gang i den i teltet, da der blev danset til levende musik, og der 
blev som altid omsat en hel del i baren lige til det sidste. 
  Søndag formiddag var der børnedyrskue på teltpladsen. Pølsevognen 

var godt besøgt, så der i hast måtte indkøbes flere varer til at sælge af. 

  “Vi har haft rigtig god respons og fået mange positive kommentarer 
for festen i år, men i sidste ende er det jo klubbens medlemmer og de 
øvrige gæster, som er med til at gøre vores sommerfest til det, den er. 
Og vi er rigtig glade for, at så mange hvert år kommer og bakker op om 

festen”, siger formand i Herskind Boldklub, Kim Jakobsen. 

  Et lettere brugt hold af teltnedtagere gav det sidste nap, så teltplads 
og klubhus til sidst kunne forlades i pæn stand søndag eftermiddag. 
Om et år går det løs igen - det er sikkert... 

Jakob Houg Jakobsen 
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Herskind Dilettantforening 
DE SKRÅ BRÆDDER KALDER 

Herskind Dilettanterne starter sæsonen 13/14 
onsdag d.25.okt. 2013 kl.19i Herskind Forsamlingshus. 

 

 
Hvis du skulle have lyst til at udfolde dig i den 
glamourøse teaterverden i Herskind, så er det 
stedet og dagen at springe ud. 
Sæsonen kulminerer med 2 forestillinger.  

Reservér datoerne allerede nu: 
Fredag d.31.jan om aftenen og eftermiddag lørdag d.1.febr. 

Vel mødt! På Herskind Dilettanternes vegne. Mette Rask Bøgh 

Bestyrelsen har konstitueret sig:  
Formand: Mette Rask Bøgh, Langelinie 53. Tlf. 3052 1766 
Kasserer: Susanne Lauridtsen, Fuglevænget 29. Tlf. 2173 4339 
Medlem: Anita Haurum, Fuglevænget 58. Tlf. 8695 4171 
Medlem: Bettinna Kaalund, Langelinie 6. Tlf. 2485 0753 
 

  Herskind Musikforening (Hermus) 
  Til forårets generalforsamling trådte Christina Nielsen og Eva Randi Pe-
dersen ind i bestyrelsen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant. 
Mette Rask Bøgh valgte at træde ud af bestyrelsen med et løfte om forsat 
at arbejde i foreningens virke.  
  Til Herskind sommerfest havde Hermus sceneplads fredag aften. Første 
optrædende var Kasper Abildgaard Rasmussen, der meget overbevisende 
leverede sin egen sang: ”Tiden går” efterfulgt af Kim Larsens ”Her står 
jeg”. Michael Fynne og Michael Riis fik både børn og voksne op foran 
scenen med selvkomponerede numre indenfor genren R&B og Rap. Mai 
og Jesper lukkede scenen ned med en håndfuld akustiske slagere. En stor 
tak til de optrædende og ikke mindst til mobildiskotek TWIST OF SOUND, 
der stillede lydudstyr gratis til rådighed.  
  Sæsonen for musikundervisning står for døren, og udbuddet strækker sig 
over guitar, bas, trommer, klaver, tværfløjte, blokfløjte og harmonika. Her-
udover kan børn fra 1.kl. og opefter gå til ”spireband” onsdag eftermiddag 
i Kultursalen. Anne Maries børnekor for 0.–3.kl. starter onsdag d.11.sept. 
Det er gratis at være med i koret og børnene møder bare op i kultursalen 
om onsdagen fra kl.1325–1410.  
  Du kan læse mere om musikundervisningen på vores hjemmeside 
www.hermus.dk. Har du ønsker om undervisning på andre instrumenter, 
forslag og idéer er du meget velkommen til at sende os en mail på 
herskindmusikforening@gmail.com.       Jesper Laursen 
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Herskind Forsamlingshus 

 
Udlejning v/Merete Taastrup tlf. 2073 4909. Ladingvej 2, Herskind 

Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk 
Siden sidst: 
  Skal du have fest? der er stadig ledige weekender i okt., nov. og dec. Lad 
Herskind Forsamlingshus være rammen om din fest.  
Kommende arrangementer:  
4.oktober: Quindeaften, kl. 19 – til ? Se program her i bladet. På gensyn. 

NYT!!!!  SKAL vi have en seniorklub i Herskind? 
Møde om det tirsdag d. 24.sept.kl.11-14. 

  Vi mødes for at drøfte muligheden for opstart af seniorklub, hvor vi mødes 
enten en gang om ugen, eller efter hvad der besluttes d.24.sept. 
Der serveres 1 sildemad, lune frikadeller. Pris 50 kr. Drikkevarer købes til 
fornuftige priser.  Gratis kaffe på kanden. 
Kom og hør mere om eventuelle planer, har du forslag, kom med dem. 
Vil du deltage ring til Anna Marg. Tlf.8695 4180/5358 1303 senest d.23.sept. 
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 Forsamlingshus 
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Herskind Forsamlingshus 
 

Quindeaften fredag d.4.okt. kl.19 
 

For dit velvære 
Kl.19: Velkomst og præsentation af udstillerne 

Kl.1930: Ost og pølsebord + sødt til kaffen 

Entre: 125 kr./person incl. ovenstående, men excl. drikkevarer. 

Betaling ved indgangen. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser. 

Bindende tilmelding senest torsdag d. 26.sept. til: 

Berit Pallesen   Tlf. 8695 4310 og 2660 2401 

Anna Margr. Kristensen Tlf. 8695 4180 og 5358 1303 

Gå ikke glip af denne spændende aften. Husk jo flere vi bliver, jo sjovere er det! 

Der sælges amerikansk lotteri, hvor der udtrækkes mange fine gevinster. 

Udstillere: 

Gi Gaven: Catwalk samt mulighed for at købe tøj til fornuftige priser. 

Hou-Creative: Annette Hougaard. Brugskunst og gaveartikler, tasker, tørklæder m.m. 

Pretty Lane: Betina Birkelund. Prøv den nyeste neglelak Vinylux, holder 7 dage.  

Butterfly Women: Birgitte Majgaard. Få målt din fedtpct. eller BMI – hør om den 
effektive og sjove cirkeltræning. 

Privat fra Skovby: Birthe Nielsen. Icollager, ugler og lædersmykker. 

Horn Skovgaard: Glaskunst, lammeskindsprodukter samt uldgarn m.m. 

Berger Optik, Galten: Christian Berger. Kom og prøv de smarte solbriller og læse-
briller, samt få råd og vejledning i valg af briller. 

Energetix smykker: Inge Birkelund Pedersen. Magnetsmykker. Flotte smykker der 
forbedrer dit helbred 

Fysiurgisk massør/zonterapeut: Susanne Bested. Quindeaftes tilbud: 75 kr. for 15 
min. Nakke/skulder massage eller zoneterapi. 

 

Anna Margr. formand
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

 
 Efter den dejligste sommer i 100 år - tror jeg nok - er der 
blevet høstet og dermed tid til høstgudstjeneste, nemlig 
søndag den 29. sept. i Sjelle Kirke kl.14. Det bliver 
ekstra festligt i år, for det bliver en "Spillemandsmesse" 
med "De Dover Spillemænd", som spiller i kirken og også 
efter kaffebord og fællessang i Sognegården. Kirkekoret 
medvirker også. 

    Kirkekoret er startet på den nye sæson. Nu trænes og øves der hver 
tirsdag aften kl.19-2115 i Sognegården. Det er godt at få rørt stemmerne på 
en god og fornøjelig måde, og det skal korleder og organist Thomas nok 
sørge for! Der er plads til flere, så mød kun trygt op, hvis du gerne vil syn-
ge - nodekendskab er ingen betingelse, men selvfølgelig bliver vi klogere - 
også til det!  Det koster ikke noget at være med - selv kaffen er gratis! 
    Vi har nogle gode forhold til forskellige aktiviteter i vores sogne: 
Smukke kirker, hyggelig sognegård og gode muligheder for oplevelser i fri 
luft. Den 25.august var der friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven, vejret 
var dejligt; men det kan vi selvfølgelig ikke regne med hver gang, vi prøver 
sådan noget. Tak til alle, som hjalp til!  
    Stien i præsteskoven, som holdes i orden af frivillige, bliver heldigvis 
brugt - også af trænede politihunde, som lige har haft en konkurrence der. 
    I Sognegården prøver vi noget nyt. Der er jo varmt, lyst og hyggeligt, så 
i stedet for at sidde hjemme med eftermiddagskaffen, kunne vi da mødes 
ganske uforpligtende til lidt fortælling, sang, oplæsning eller??? Det skal 
slet ikke være det dyre, forkromede - bare noget, man selv er optaget af. Vi 
starter torsdag d.26.september kl.1430 - så er kaffen klar i Sognegården. 
Jeg - Eva Bach - har lovet at lægge ud den første gang med lidt oplæsning 
og fortælling, og så kommer andre nok i tanke om noget osv.- selvfølgelig 
også hygge og småsnak - det er vi danskere jo gode til! 
    Kirkebladet er lige udkommet - flot ser det ud med Dannebrog i med-
vind - eller er det modvind? mod septemberblå himmel. Gudstjenestelisten 
står på midtersiderne, og på bagsiden står listen over de korte torsdags-
gudstjenester i festsalen på Tjørnehaven.  
   Som sædvanlig er det helt utroligt så mange og så mange forskellige 
oplevelser, der bydes på - både hos os selv og i samarbejdet med de andre 
sogne. Det samarbejde bliver nu kaldt "Firkløveret". 
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   I Kirkebladet er der fyldig omtale og billeder, så her kommer der en 
forkortet udgave. Alle er velkomne alle steder. 
Søndag d.6. oktober kl.15 i Storring Konfirmandstue er der Kirke-
MUSIK-højskole: Koncert med organist Poul Raaby og sangerinde Fie 
Pilgaard Raaby. Poul Raaby har skrevet mange nye salmemelodier. Det 
bliver spændende at høre dem, og der bliver også fortælling og fællessang. 
Tirsdag d.8. oktober kl. 14 i Storring Kirke + Konfirmandstue: Kirke-
højskole med foredrag af Iben Krogsdal, forfatter og ph.d. i religionsviden-
skab. Under overskriften: "De nye myter" fortæller hun om danskernes 
religiøsitet anno 2013. 
    Stillegudstjenester - ikke tavse, men med plads til eftertænksomhed. Her 
kommer tid og sted for de to første: 
Onsdag d.9.oktober kl.19 i Skivholme Kirke og 
onsdag d.13.november kl.19 i Storring Kirke. 
    Så er der noget at glæde sig ekstra meget til: 
Erik Grip kommer i Sjelle Kirke onsdag den 23. oktober kl.1930 med 
"Tradition og nærvær". Erik Grip er visesanger og har bl.a. skrevet den 
kendte melodi til Grundtvigs "Velkommen i den grønne lund". 
Undertitlen er "Eksistens og kærlighed i sang og fortælling". 
Onsdag d.30. oktober kl.14 i Galten Kirke + Sognegård: Kirkehøjskole 
med foredrag af Torben Nielsen, sognepræst i Skjoldhøj: "Halfdan Rasmus-
sen - humorist og alvorsmand". Mest kendt er nok den humoristiske side med 
alle de skønne, finurlige rimerier - man bliver helt glad for sit danske sprog: 
Halfdans ABC, hans Tosserier og hans bed med kruspersille; men der er 
altså også en mindre kendt alvorlig side. Begge sider er repræsenteret i 
Højskolesangbogen, som nok kommer i brug den eftermiddag. 
    Skivholme Kirkes kirkeklokke har foreløbig holdt i 400 år, så det må 
siges at være en meget rund fødselsdag, og det bliver fejret søndag d.10. 
nov. - først med festgudstjeneste i kirken kl.1030, evt. tur helt op til klok-
ken i kirketårnet for at gratulere og nyde den fantastiske udsigt, let frokost i 
Sognegården og måske et foredrag om kirkeklokker - derom senere. Der er 
udskrevet en konkurrence i den anledning: Kirkeklokken fortæller. Den 
må have oplevet meget i sit lange liv. Kom med dit bud - der er chance for 
at vinde fine bogpræmier, og konkurrencen er for alle, både store og små. 
Sognepræsten skal have din historie senest mandag d.21. oktober. 
Torsdag d.14.november kl.1930 er der Kirke-MUSIK-højskole Skovby 
Kirke. Det er de to kendte herskindborgere Anne-Marie Elbech og Rolf 
Sandmark, der giver koncert på orgel og basun. 
OBS: Skjørring Kirke er lukket fra d.16.sept. til d.1.dec p.gr.a. renovering. 

Eva Bach 
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Skivholme Forsamlingshus 
Skivholmevej 87 

Introduktion: Så er en perfekt sommer ved at være ved enden. Det betyder dog 
ikke, at festen skal slutte her. Der er altid mulighed for at bruge Skivholme For-
samlingshus, når vejret ikke arter sig. Huset er jo til for at blive benyttet. 

Afholdte begivenheder 
Sankthans. En altid hyggelig begivenhed. Vi håber alle deltagende havde en 
hyggelig aften. 

Kommende begivenheder 
Hver tirsdag kl.19 - Gåtur. Til dem, der gerne vil ud i naturen, er der mulighed 
for at gå en tur rundt i området med udgangspunkt ved forsamlingshuset. Turen 
tager ca.1 time. Kom med og få motion og en god snak. 
Lørdag den 5.oktober: Høstfest 
En af årets store fester. Der er endnu ikke løftet for sløret for, hvad der skal ske, 
men mon ikke der kommer besked rundt. 
Søndag den 3.november: Andespil 
Vanen tro åbner vi dørene for årets andespil. Der skal hygges, spilles banko m.m. 
Lørdag den 9.november: Liv i forsamlingshusene arrangement. 
Dette arrangement bliver vores hidtil største arrangement i meget lang tid. Mad og 
drikke samt god musik for fuld udblæsning. Det bliver et brag af et arrangement. 
Søndag den 1.december: Travetur. 
 Den hyggelige travetur i den travle julemåned. Kom og få koblet lidt fra inden 
juleræset starter. 
Juletræsfest. Sandsynligvis søndag den 29.december. 
Børnenes fest. Der skal danses på træet, spises, synges, leges, og hvis vi er heldige 
kommer julemanden forbi. Datoen kan blive ændret så følg med på hjemmesiden: 
www.skivholme.net for datoer og tider. 
HUSK du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net 
Bestyrelsen: 
Formand: Søren Stein  Høstvej 6              8694 4947 / 4020 5158 
Kasserer: Rikke Kækel  Ladingvej 25  tlf. 4025 6014 
Niels Jørgensen.   Ladingvej 28A tlf. 4087 5534 
Nina Andersen  Terpvej 2               2462 9433 / 8695 4366 
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B    2382 2501 / 8695 4491 
Gert Nielsen.  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 
  Så er spejderarbejdet i gang igen efter sommerferien og en rigtig dejlig 
sommerlejr i Sejs. Ulvene startede sommerlejren med at gå 20 km. Alle 
gennemførte, selv om det var "lidt" hårdt. Godt gået ulve! 
  Vi startede det nye spejderår med oprykning mellem enhederne, hvilket 
har medført et farvel til de "gamle" ulve og et goddag til nye ulveunger.  
  Her i efteråret skal vi som sædvanligt arbejde med knivbevis. Det er et 
must for alle nye ulve. Vi laver også juledekorationer til områdets pensio-
nister og forbereder ting og sager til spejdernes julemarked d.24.nov.2013. 
De nye ulve skal også have deres ulvenavn ved et fuldmånemøde.  
 Vi har ulvemøder om tirsdagen fra kl.1730 til 19. 

Mange ulvehyl fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
PS: Find os på Facebook. Søg efter "spejderne i Herskind" 
 

Nyt fra bæverdammen 
 Efter en god lang sommer og en sommerlejr, hvor ulve/bævere gik 20 km, 
er vi klar igen. Sidste år havde vi kun 2 bævere så de var sammen med ul-
vene, men i år er der startet 6 nye bævere. Dejligt. Men vi kunne godt være 
nogle flere. Vi har også fået en ny bæverleder, så der er nogle flere hænder 
(og ikke mindst hoveder). 
  Vi mødes hver torsdag på Trekanten bag ved fodboldbanerne ved Her-
skindskolen. Vi kigger lidt på natur, vi laver et bål, hvor vi måske engang 
imellem laver lidt mad, vi snitter, tonser rundt, får os en god snak om det, 
der lige rører sig og meget andet. 
  Er der nogle, der har lyst til at være med, så mød op torsdage kl.1630- 18. 

Bæverhilsner Helle, Bente og Karen 

 

Junior, Trop & Senior (4-9 kl.) 
    Efter en dejlig sommerlejr ved Sejs og en fælles opstart er vi i gang med 
en ny sæson. Den byder på bl.a. mad over bål, spiondrageflyvning, arbejde 
med basismærket "ask", specialmærke indeholdende sang & musik - og 
andre spændende impulsive udfordringer efter vejr & vind.  
  Vi mødes hver tirsdag kl.1930-21 på spejdergrunden "Trekanten". 

Tjikker Likker Henriette, Nels Jørgen & Joanne 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra Herskind Gruppe 
  Først vil jeg lige sende en reminder om, at vi har julemarked i Herskind 
Forsamlingshus søndag den 24.november og endnu vigtigere: 

STEM PÅ KFUM-spejdernes ENERGI SPARE PROJEKT PÅ 
www.lokalenergi.dk/da/privat/støtteprojekt 

Vi skal gerne have rigtig mange stemmer – STEM NU!! 
En luft til luft varmepumpe til vores hytte er målet. 

   Og dernæst skal vi nyde, at det stadig er lidt lunt, og at vi har haft en god 
sommerlejr. Vi er startet med spejderarbejde den 20.august, hvor vi havde 
sommerlejrfest og oprykning. 
  Vi holdt generalforsamling og siger velkommen til nye gruppe”rødder”. 
Det er dejligt med frivillige kræfter og tak til jer, som har valgt at genop-
stille. Stor tak for hjælpen til jer, som har valgt at stoppe i grupperådet. 
  Vi glæder os til efterårets spejdermøder.  

Nels Jørgen 
Spejderhjælpsuge i uge 38. 16.-22.sept. 

  Spejderne kommer rundt for at sælge arbejdskraft for et mindre beløb, 
som samles sammen og sendes videre til korpset. Her formidles pengene 
til dem, der skal have dem. Pengene er IKKE til spejdernes egne lommer. 
Forslag til arbejdsopgaver: Samle æbler sammen, lufte hund, støvsuge, 
vaske bil, gå i Brugsen m.m. 

Hilsen grupperåd og ledere 
Julemarked. 

   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 24.nov. kl.1330-16. 
Da holder spejderne deres traditionelle julemarked i Herskind Forsam-
lingshus. Traditionen tro vil der i lighed med tidligere år være såvel tom-
bola, amerikansk lotteri, klippe julepynt m.m. I køkkenet sælges der æble-
skiver og gløgg. 
NB: Indsamling til tombola vil ske i uge 46 og 47. Her vil ledere og grup-
peråd bede alle husstande om at bakke op omkring julemarkedet ved både 
at besøge julemarkedet og give en lille gave til tombolaen. Alt kan bruges, 
legetøj, julepynt, chokolade, kaffe m.m. Kun fantasien sætter grænser. Vi 
stiller kun det krav, at tingene er nye. 
OBS: Eventuelt overskud går ubeskåret til spejderarbejdet i Herskind gruppen. 

Hilsen ledere og grupperåd 
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Hertha Levefællesskab 
 

  

 

Arrangementskalender. Alle udefra kan deltage 
          Lørdags Café den 5.okt., 2.nov., 2.febr. og 2.marts kl.14-1630. 
   Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. 
Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen. 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk. 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Kulturforeningen byder torsdag den 28.nov. kl.19 – 2130 velkommen til 
fortælleaften med Bent Nielsen, Herskind:  
  Min ”forestilling” vil blive som tidligere, hvor det er gået ud over Gustav 
Wied og Hans Kirk. Altså en fortælling om forfatteren og derefter oplæs-
ning af noget at forfatterens produktion. 
  Offeret bliver denne gang Johannes V. Jensen, og jeg vil fortælle lidt om 
ham selv og hans familieforhold. Derefter vil jeg læse et par af hans ”Him-
merlandshistorier”. 

På vegne af Kulturforeningen, Rita Lambrecht 
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Hertha Levefællesskab 
Hertha-høstmarked 

”Sikken en herlig stemning”. 
”Hvor var der mange mennesker”. 

”Man skulle tro, der var fodboldkamp, med alle de biler der stod parkeret”. 
”At Hertha kan tilbyde så mange aktiviteter,  

og der alligevel er lys og luft, det vidste jeg ikke” 
 

   Ja, det var en rigtig god dag, der begyndte med en ordentlig byge, inden 
vi åbnede kl.11, for så at blive afløst af sol og blæst lige til kl.1630. 

   Hver gang, vi laver høstmarked, er det spændende, om der kommer be-
søgende nok, og hvem der vil være med til at stille op. Vi må sige, at op-
bakningen var total med 90 hjælpere, der fik navneskilt på, og der i løbet 
af dagen gjorde det muligt, at de omkring 1000 mennesker i alle aldre, vi 
fik besøg af, fik en dejlig dag. Det fordrer P-pladser. Vi forsøgte, om der 
var P-pladser til alle i Hertha, men der blev parkeret på alle veje og væn-
ger. Havde det ikke være for Lars M. og Nicolaj, som P-vagter, ville det 
ikke have gået så godt. Vi må takke Herskind naboer for deres tålmodig-
hed, når der en sådan dag vælter ind med biler på veje og fortove. 
 

   I år forsøgte vi at samle høstmarkedet i to pladser. Det ene (gamle) om-
kring telte ved bageriet med café og brødudsalg, hvor der rundt om var 
informationsbod, vævestue, englebod, honningbod, et par private boder og 
en skoleklasse, der solgte ting og sager for at tjene til en skolerejse. Der 
var Bentes ”guldgraveri” for de små børn og rigtig dejlig musik og sang af 
en 5-6 musikanter. 
 

   Den anden markedsplads var på ” Rundellen foran Herthahus”. Her var 
samlingspunktet en cafe ‘med slush-is, kaffe og kager med masser af plads 
i et nyt telt og i dejlige omgivelser. Ved café-teltet stod Birthe med flere 
hjælpere og solgte grøntsager. Et stort telt var rejst for at gøre plads til bo-
der fra: Tornsbjerggård med keramik, Hertha Vuggestue, Maries Have, 
nogle private boder, lokale Herskindborgere, der solgte Tupperware og 
økochokolade, Turmalin STU fra Sydskolen, og Hertha lavede masker 
med børnene, samt den store Tombola, der virkelig trak kunder til. 
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Hertha Levefællesskab 

 
    Ude i det omkringliggende landskab havde pandekagehuset travlt hele 
dagen. Det var i år muligt at få en ridetur, og køen var lang. På cykelbanen 
kunne man for småpenge suse på fine BMX cykler, udlånt af klubben i 
Skanderborg. Ja, sjovt at køre nogle halssprækkende runder med styrt-
hjelm på bedste tid både for børn og voksne. Ja, der manglede ikke noget,  
for børnene var det også muligt at lave leg og bevægelse med Camilla. 
 
   Dagen i landbruget begyndte med malkningen mens 40-50 mennesker så 
til. De nyfødte kalve blev beundret og klappet. I mejeriet blev den nye 
mælk smagt og solgt. Der blev snakket meget, og da vi nåede hen på 
eftermiddagen, var alt udsolgt. 
 
   På høstmarkedet i år, som var det tiende i træk, har det altid været målet 
at vise Hertha i en social dialog med omverden ved café, aktiviteter og han-
del. En dag hvor stedets indre puls i et livgivende åndedræt med omgivel-
serne finder en dynamisk balance. Pengene har ikke været målet. Når vi 
gør kassen op i år, vil det nok lige løbe rundt, når vi har betalt alle udgifter 
samt indkøb af to nye telte. Er der en rest, vil den blive gemt til næste år. 
 
  Forberedelsesgruppen har haft et evalueringsmøde, hvor vi bl.a. talte om, 
hvilke planer der kunne være for næste år, og hvem der kunne spørges, om 
de vil deltage: 
  Grønagergård Savværk, gøgl og cirkus optræden, vores pizzaovn i brug, 
Hadruplund Trykkeri, Merkur Bank, Kallehauges herlige hestevognsture, 
dukketeater, lagkagecafé, smedning med John, læder med Søren, portræt-
tegning ved Ole U. og flere aktiviteter, hvor børn kan deltage m.m. 
 
   Til sidst en stor fælles tak til alle de, der gjorde dette høstmarked til en 
super dag. 

       Forberedelsesgruppen Sibylla, John, Per C-K, Lars P., Randi. 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er der i HB? 
  2. Hvem blandt annoncørerne bor Skivholmevej 55? 
  3. Hvem har skrevet lederen i dette nr. af Herskindsigt? 
  4. Hvilken dato er der VALGAFTEN  
  5. Hvad hedder den nye viceskoleleder? 
  6. Har bedsteforældrene været med i børnehaven? 
  7. Hvilken dato er der vinsmagning i Brugsen? 
  8. Hvilken forening har udvidet maskinparken? 
  9. Kalder de skrå brædder igen d. 31.jan- 1.febr.? 
10. Hvad hedder den lokale musikforening? 
11. Hvad sker der d.24.sept. i Herskind Forsamlingshus? 
12. Hvilken dato er der julemarked hos spejderne? 
13. Har Hertha haft høstmarked? 
14. Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus d. 3.nov.? 
15. Hvilken dato er der høstgudstjeneste i Skivholme Kirke? 
16. Kommer transportudvalget på besøg d.19.september? 
17. Ønsker vi sikker skolevej i Herskind/ Skivholme? 
18. Hvor kan ældre lære EDB? 
19. Planlægges 2.etape i Blomsterparken? 
20. Hvilken dato holder DN-svampetur?            Hvor? 
 

Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 4.dec.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.139      sept. 2013 
 

 
Indvielse af Stjær-fugletårn d.13.juli 

 

 
Skt.Hans bål i Hertha 

 
Slange ved børnedyrskuet d 18.aug. 

 

 
Åbent hus i spejderhytten, Skivholme 1.9. 

 
Kennert i tombole v.Hertha-høstmarked 

 
Musik v.Hertha-høstmarked d.31.aug. 

  


