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Byens yngste DJ?

Stor succés da Hermus og Herskind Forsamlingshus holdt børnediskotek. Foto: Jesper Laursen
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Leder
Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Jakob Houg Jakobsen.

Så er mange af generalforsamlingerne 
i områdets foreninger overstået. 
Og tendensen lader til at være den 

samme igen i år. Der er simpelhen ingen, 
som gider at møde op. Hvorfor mon?
Jeg tillader mig at generalisere.
Man skal ikke have deltaget ret længe i 
foreningsarbejde, før man kender stan-
dardsvaret til hudløshed.
“Nej, jeg har alt for travlt på arbejdet og 
med familien, så det kan slet ikke lade sig 
gøre,” vil en mor eller far typisk sige, mens 
en ældre borger ofte vil svare, at “jeg har 
taget min tørn.”

Du har sikkert regnet spørgsmålet ud. Det 
gælder selvfølgelig opfordringen til at tage 
del i det frivillige arbejde, som i sidste ende 
kommer os alle til gode.
Hvis vi på den måde udelukker både se-
niorer og forældre i børnefamilier, er der 
ret beset ikke mange tilbage til at gøre en 
indsats. Tankevækkende. Og ærgerligt.
Helt aktuelt har det ikke været muligt for 
Landsbyrådet at besætte formandsposten 
efter det seneste årsmøde. Derfor holder 
man nu ekstraordinær generalforsamling 
sidst i denne måned i håbet om, at den 
rette alligevel melder sig.

   HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for foreningerne i den nordligste del af
   Skanderborg Kommune.

   Næste nummer udkommer ca. 11. juni 2016. Oplag 700 stk.
   Frist for indlæg til juniudgaven er 25. maj 2016.
   Bladet kan også afhentes på pakkebordet i Dagli’Brugsen Herskind.
   Vinder af Hovedbrud december 2015: Aase Nielsen, Fuglevænget 28.

   Redaktør:
   Jakob Houg Jakobsen   Tlf. 2231 0191 Mail: jakob.jakobsen@gefiber.dk

   På www.herskind-skivholme.dk kan du finde tidligere udgaver digitalt.
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Det er med andre ord nu det gælder om at 
kigge sig selv en ekstra gang i øjnene. 
For har vi virkelig så travlt, at vi ikke kan 
afse nogle timer i uegennyttighedens 
tjeneste?
Landsbyrådet er den paraply, som samler 
alle områdets foreninger og sørger for at 
arrangere den årlige landsbydag.
Det er grupper nedsat af Landsbyrådet, 
som kæmper imod, når en motorvej truer 
vores landskab, eller når kæmpevindmøller 
forsøges listet ind ad bagdøren. 
Arbejdsgrupper under Landsbyrådet har 
også arbejdet hårdt for, at vi nu har et 

lysreguleret fodgængerfelt over Langelinie 
og for, at der inden længe er cykelsti fra 
Skivholme til skolen.
HERSKINDSIGT udgives også af Landsby-
rådet.
Hvis ikke der havde været nogen, som gad 
at gøre en indsats, hvordan ville Herskind 
og Skivholme mon så se ud i dag?
Det korte svar er vel, at ingen ville have 
lyst til at bosætte sig i vores område. Og vi 
ville selv være tvunget til at blive siddende 
i usælgelige huse.
Så hvor travlt har du egentlig? Og har du 
råd til IKKE at stille op til posten?

    Landsbyrådet     Side    4
 Naturfredningsforeningen   Side 14 
 Herskind Skole & Børnehus   Side 17
 Herskind Brugsforening   Side 18
 Herskind Borgerforening   Side 20
 Aktivitetskalender    Side 21
 Herskind Boldklub    Side 25
 Menighedsrådet    Side 30
 Herskind Forsamlingshus   Side 32
 Skivholme Forsamligshus   Side 33
 KFUM-Spejderne    Side 34
 Hertha Levefællesskab   Side 36
 Hovedbrud     Side 42

“Det korte svar er vel, at ingen 
ville have lyst til at bosætte sig 

i vores område”
Jakob Houg Jakobsen

  2016
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Landsbyrådet
•	 Arbejde	for	et	bedre	samarbej-	 	
 de mellem foreningerne
•	 Afholde	Landsbydagen
•	 Fortsætte	arbejdet	med	trafik	 	
 sikkerhed i Herskind

Der var især diskussion om følgende punk-
ter: Børnehavens madordning er nu blevet 
udvidet, således at skoleeleverne også har 
mulighed for at deltage. Det har betydet, 
at der er kommet 30 nye brugere, og at der 
er en venteliste på 20 børn. Økonomien i 
ordningen er hermed sikret – og fra at for-
vente et underskud, kan man nu forvente 
et overskud i 2016.
Ventelisten opstår, fordi der er forskellige 
kapacitetsproblemer,  og Landsbyrådet blev 
opfordret til at overveje mulige løsninger. 
Dette vil i givet fald skulle ske i et samar-
bejde med skolen og  Hertha, der bestyrer 
ordningen.
Kommunikationen: infotavlen i Brugsen, 
hjemmesiden og Herskindsigt blev disku-
teret, og Landsbyrådet blev opfordret til at 
arbejde videre på at finde en løsning om-
kring fornyelsen af hjemmesiden. Der blev 
opfordret til at reklamere bedre for områ-
det på hjemmesiden, da man orienterer sig 
via hjemmesider, når man skal flytte til et 
område.
Det nye lyskryds: Der var flere der havde 
oplevet at deres børn ikke kunne nå over 
gaden ved grønt. Asbjørn Vinther – der 
arbejder i det firma, der har en aktie i 
lyskrydset – kunne oplyse, at man kører 
efter bestemte tidsstandarder, men at der jo 
kan opstå fejl. 

Landsbyrådets Årsmøde den 23.02. 2016. 
Vi var i alt 17, der havde prioriteret at 
bruge en aften på Landsbyrådets Årsmøde. 
Mødet bar præg af, at der både kom folk, 
der havde boet i Herskind-Skivholme i 
lang tid, og andre der var flyttet til inden-
for de seneste år. Det betød, at vi fik en god 
og livlig debat, hvor vi både så bagud og 
fremad.

Mødet blev indledt med en gennemgang 
af Årsrapporten, som kan læses på www.
herskind-skivholme.dk.
Derefter diskuterede vi Landsbyrådets 
kommende opgaver. Der var bred enighed 
om, at Landsbyrådet skal arbejde videre 
med de fleste af de opgaver, der også har 
været på dagsordenen i 2016:
•	 Fortsat	opfølgning	på	motor-	 	
 vejssagen.
•	 Deltagelse	i	Hørslevgruppen		 	
 for at forhindre kæmpevind-  
 møller ved Hørslev 
•	 Holde	fast	i	ordningen	med		 	
 velkomstgaver – og afholde   
 integrationskaffe hvert 2. år
 - Der blev opfordret til at in  
 vitere tilflyttere fra Skivholme   
 med til arrangementet.
•	 Fortsætte	arbejdet	med	at	forny			
 hjemmesiden
•	 Fortsætte	med	og	eventuelt		 	
 udvikle madordningen 
 på skolen.

Af Inge Lorenzen
inge.lorenzen@randers.dk

        Marts
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 Landsbyrådets sammensætning:

 Lone Mørck, Skivholme   
 Birgit Siegfredsen; Herskind   
 Per Dalsgaard, Skivholme  
 Per Clauson Kaas, Herskind
 Jesper Krabsen Laursen, Herskind 
  
 Suppleanter:
 Bo Sjøgaard, Skivholme
 Inge Lorenzen, Herskind 
 
 Revisor:
 Henning Nielsen, Skivholme

 
   Ekstraordinær generalforsamling

 På konstituerende møde i Landsbyrådet d 1/3 2016 var det ikke
 muligt blandt medlemmerne at finde en ny formand.
 Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling  
       29/3 2016   klokken 19.00 
 i møderummet på Herskindskolen med henblik på at få valgt  
 enten  en formand og ændre Landsbyrådets vedtægter paragraf 2
 (Landsbyrådets sammensætning) eller alternativt at ændre Landsby-  
 rådets vedtægter  paragraf 3, (Landsbyrådets virksomhed).

Børneboder til Landsbydag 
I forlængelse af årets tema, ”vild med 
virksomheder”, inviterer Landsbyrådet 
børnene til at åbne der egen lille køb-
salg-bytte- bod i hallen til Landsbyda-
gen. Det er helt gratis at være med, du 
skal blot tilmelde dig ved at sende en 
mail til birgit.siegfredsen@gmail.com.
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Landsbydag den 8. april
Årets Landsbydag bliver planlagt i et 
tæt samarbejde med Herskindskolen. 
Skolen har som regel planlagt en brudt 
uge i ugen før Landsbydagen, og i år er 
skolens ambition, at lave et samarbejde 
mellem skolen og lokale erhvervs-
drivende. (Visisonen er beskrevet i 
Herskindsigt nr. 148. Vi forestiller os, 
at eleverne kan komme ud og se de for-
skellige virksomheder og sammen med 
virksomheden aftale, hvordan den skal 
præsenteres på Landsbydagen. 
Da mange af aftalerne omkring Lands-
bydagen som regel først falder på plads 
i ugerne lige før dagen, må vi se om det 
lykkes. Vi håber, at så mange lokale er-
hvervsdrivende som muligt bakker op 
og at skolen og eleverne får en god uge.
Dagens forløb ser på nuværende 
tidspunkt således uf (ret til ændringer 
forbeholdes):
15.30: Herskindskolens kor synger
15.45: Børnehavens ældste børn op-
træder
16.00: Årets tale ved Borgmester Jørgen 
Gaarde
16.15: 5. klasses piger optræder
16.25: Vild med virksomheder 
18.00: Fælles spisning ved Herskind 
Folkekøkken
18.30 – 20.00: Diskotek for 0-2 klasse 
20.00: Hermus underholder
20.00. 21.30: Diskotek for 3-7 klasse
21.30: Fælles oprydning i salen – alle 
giver en hånd  

Sikker trafik
Af Jesper Laursen

Så fik Herskind sit første lyskryds. 
Den regulerede fodgængerovergang er 
finansieret gennem kommunens midler 
til ”sikker skolevej” og har naturligvis 
det primære formål at vores børn, og 
andre forgængere, sikkert kan krydse 
Langelinie.  Hermed er der slået et hul i 
den Berlinmur der har stået i vejen for 
de selvbefordrende skolebørn. Heru-
dover tjener lysregulering det formål 
at sænke trafikanternes fart gennem 
Herskind. Lysreguleringen er indstil-
let til ”hvile-rødt”, hvilket blandt andet 
betyder at der som udgangspunkt 
er rødt på vejbanen indtil ”radaren” 
registrerer en bil der kommer med den 
tilladte hastighed, hvorefter billisten 
får grønt lys. Kører bilen for stærkt, 
forbliver signalet rødt og dermed for 
anlægget en fartregulerende funk-
tion. Er man interesseret i en detaljeret 
teknisk beskrivelse kan en sådan rek-
vireres ved at sende en mail til krab-
senlaursen@gmail.com. Reguleringens 
funktionalitet skal evalueres med Vej 
og Trafik (Skanderborg Kommune) 
og jeg vil meget gerne samle op på de 
erfaringer og observationer man som 
borger har gjort sig.
En beboer på Præstbrovej spurgte for 
nyligt om det ikke var på tide at få 
kigget på hastigheden på ”vores vej”.  
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Jeg har siden stemt lidt dørklokker, 
og det lader til, at det er en udbredt 
opfattelse, at der bliver kørt for stærkt 
på Præstbrovej, hvilket naturligvis er 
utryghedsskabende, ikke mindst for 
børnefamilierne. Vej og Trafik har 
indvilget i at lave en hastighedsmåling 
i løbet af foråret med henblik på at 
afklare i hvilket omfang hastigheden er 
et problem på Præstbrovej. 
Lige nu får Herskind opmærksomhed 
omkring den nye ”gå-bus” og jeg mener 
i den forbindelse at vi bør sætte fokus 
på den generelle trafiksikkerhed i byen. 
Send meget gerne en mail med dine in-

puts, så Landsbyrådet kan komme med 
en samlet henvendelse til Skanderborg 
Kommune. Kunne du tænke dig at 
lægge dit engagement i en ”trafik-
gruppe” under Landsbyrådet, hører jeg 
meget gerne fra dig.
Det er min opfattelse at vi, i forbindelse 
med ”sikker skolevej”, har (haft) et 
fantastisk godt samarbejde både med 
skolen, byrådspolitikere og Vej og 
Trafik. Med forbilledlig lydhørhed og 
borger-inddragelse, baner Skanderborg 
Kommune, i min optik, en sikker vej 
mod 3,0.  

Sådan ser det ud, når gåbussen kører. Foto: Jesper Laursen
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samme interesse i, at ændre placerin-
gen, så møllerne kommer ud af om-
råder, hvor de kan genere den lokale 
befolkning.
Fra Landsbyrådet deltager Birgit 
Siegfredsen, og desuden deltager Hans 
Gravsholt og Rita Lambrecht i arbejdet, 
der i første omgang vil bestå i at udar-
bejde et fælles høringssvar .
Hvis du er interesseret i, at følge med 
kan det gøres via følgende link:
www.aarhus.dk/vedvarende_energian-
læg.
Desuden kan man følge og kommen-
tere debatten på en ny digital høring-
splatform, som Århus Kommune er 
ved at få op at køre. Både indlæggene 
og kommentarerne på denne platform 
bliver betragtet, som et høringssvar, så 
det er bare med at få skrevet, hvad man 
har hjerte. Gå ind på:
voresenergi-aarhus.dk

Kæmpevindmøller
Af Inge Lorenzen

Knapt var blækket blevet tørt, og 
Landsbyrådets Årsrapport sendt i 
trykken med en meddelelse om, at der 
var ro omkring Århus Kommunes pro-
jekt kæmpevindmøller, før der tikkede 
en mail ind fra ”Hørslevgruppen” med 
varsel om møde den 5. marts 2016.
Årsagen er, at Århus Byråd har varslet 
igangsættelse af første offentligheds-
fase vedr. blandt andet kæmpevin-
dmøllerne. Som bekendt har Århus 
Kommune tidligere barslet med en 
plan om 135 meter høje vindmøller 
vest for Hørslev og syd for Hertha – 
altså i den absolutte yderkant af Århus 
Kommune.  Det er denne placering, 
der kan være på spil igen. 
Landsbyrådet har allieret sig med en 
gruppe beboere fra Hørslev, som har 

Herskind folkekøkken er ved at være 
voksen. I forbindelse med februarspisnin-
gen afholdtes der generalforsamling, 2 nye 
medlemmer blev valgt ind - Velkommen 
til Henrik Henningsen og Gitte Bech. Og 
samtidig tak til Nina Andersen og Hans 
Christian sørensen for 30 års tro tjeneste. 
30 år er netop hvad Herskind folkekøk-
ken fyldte den 5. marts 2016. Det skal 
fejres! - Vi kan også fejre, at vi inden 
for nær fremtid sansynligvis runder 
110 medlemmer. 

Disco-succes
Et samarbejde mellem Hermus og 
Forsamlingshuset blev en større succes 
end de to foreninger turde håbe på. De 
godt 100 feststemte børn der mødte op 
til fredagsdisco i forsamlingshuset d 26. 
februar, indtog både dansegulv og slik-
bar med stil og grunden for et lignende 
arrangement i fremtiden, er hermed 
cementeret.
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Børnediskoteket i forsamlingshuset var en stor succés. Her danses der limbo. 
Foto: Jesper Laursen



10         Marts

Vindmøller igen igen
Af Hans Gravsholt

Som nogle måske har læst i dags-
pressen har Århus Kommune igen 
planer om at få etableret kæmpevind-
møller flere steder i kommunen, og 
muligheden med to vindmøller på 
125-150 meter ca.1 km syd for Hertha 
er stadig ”i spil”.
  Derfor har der 5. marts været et 
møde i Hørslevgruppen, der i 2012 
fik stoppet planerne om kæmpevind-
møller her ved at involvere sig aktivt 
i en meget lang demokratisk proces. 
Vi holdt møder med politikere, havde 
dem på besøg her, skrev indsigelser, 
kontak-tede samtlige byrådsmedlem-
mer via mange mails, indsamlede 685 
underskrifter fra beboere inden for en 
2 km zone fra møllerne, og vi havde 
foretræde for Teknisk Udvalg. Vi ople-
vede, at politikerne lyttede og tog os 
seriøst, og de stoppede da også mølle-
planerne med henvisning til naturen, 
landskabet og det relativt store antal 
mennesker, hvis livskvalitet og sund-
hed ville blive berørt.
  Derfor blev vi noget overraskede, 
da vi erfarede, at Hørslev igen var i 
spil som mølleområde. På et møde 
på Århus Rådhus med rådmanden 
for teknik og miljø, Kristian Würtz, 
hvor vi udtrykte vores frustration over 
dette, blev vi totalt afvist. Det eneste, 
han ville love, var, at kommunen 
denne gang nok skulle orientere – også 

berørte beboere uden for Århus Kom-
mune.
  Som omtalt på side 11 i Herskindsigt 
marts 2015 har Mogens Grejsen, Rita 
Lambrecht og jeg sammen med andre 
fra Hørslevgruppen deltaget i møder i 
Aarhus Kommune om den nye plan-
lægning af vedvarende energi, og nu 
sker der noget igen. 
  Der er nu en offentlighedsfase på 
12 uger, hvor det er muligt at komme 
med indsigelser. Dette kan ske på 
www.voresenergi-aarhus.dk. Se siden 
og kom med indlæg. Hørslevgrup-
pen vil naturligvis komme med deres 
synspunkter, men det vil være godt, 
hvis mange andre også gør det. Derfor 
denne opfordring til at tage stilling til 
den generelle debat ud fra kommunens 
oplæg på den digitale platform, men 
endnu vigtigere: Husk at afvise place-
ringen i Hørslev.
  Desværre er der en del i Aarhus 
Byråd, der bagatelliserer de forskellige 
gener ved vindmøller. Derfor er det 
nødvendigt, at vi her i området viser, 
at vi endnu engang vil være aktive og 
vil protestere og bruge pressen til vore 
argumenter for, at Hørslev ikke egner 
sig til placering af kæmpevindmøller. 
Hjælp hertil modtages med glæde.
  Hørslevgruppen vil forsøge at få 
emnet med på programmet på Lands-
bydagen den 8.april – både med opslag 
og en orientering fra Århus Kommune.
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Program for 2016-2017
11.  4. Generalforsamling i Sog-  
 negården i Galten
  6.  5.  Bytoften
11.  5.  Tur til Fyn. Havebesøg.    
 Tilmelding senest d.29.4.
14.  6. Tur til Flyvestation Karup.   
 Tilmelding senest d.31.5.
14.  7.  Tur til Minibyen i Fredericia.   
 Tilmelding senest d.1.7.
11.  8.  Tur til Samsø. Tilmelding   
 senest d.29.7.
20.  9. Tur til Fængslet i Horsens.   
 Tilmelding. senest 6.9.
10.10. Foredrag. Kvinde i en mande  
 verden. Birgitte Jacobsen *)
14.11. Musik. Harmonika-vennerne,  
 Galten *)
  2.12.  Julefrokost på Lillering Skov
19.12. Julehygge i sognegården*)

 2017
16. 1. Musik. To fra Lysbro*) 
13. 2.  Foredrag. Opvækst på   
 børnehjem. Peder Stougaard *)
13. 3.  Musik. Krølles Kapel *)
10. 4.  Generalforsamling i Sog  
 negården i Galten
*) Arrangementet er i Sognegården i     
    Galten og starter kl.13.

Mere om ture m.m. i 2016
11. 5. Tur til Fyn. Vi kører et sted hen 
og spiser middag, og derefter til Kongs-
dal Åben Have og ser den, Derefter til 

et sted, hvor vi får kaffe. Husk tilmeld-
ing til Vita på tlf. 2065 0274.
14. 6. Vi besøger Flyvestation Karup 
og får fortalt om redningshelikopter og 
deres arbejde. Tilmelding til Vita på tlf. 
2065 0274.
14. 7. Tur til Fredericia. Vi finder et 
sted at spise middag, og derefter kører 
vi til Minibyen i Fredericia og ser den. 
Derefter får vi kaffe i Minibyen. Husk 
tilmelding til Vita på tlf. 2065 0274. 
11. 8. Tur til Samsø. Vi kører til Hou 
og tager færgen over. Der vil være mor-
genkomplet på turen over. På Samsø 
stiger vores guide på bussen og viser os 
rundt på øen. Vi får middag på Hotel 
Dokken. Vi kører videre rundt på øen 
og retur til færgen i Sælvig, hvor der vil 
blive serveret kaffe om bord, inden vi 
når Hou Havn igen. Tilmelding til Vita 
på tlf.2065 0274.
20. 9. Vi besøger Fængslet i Horsens. 
Her vil der være én, der fortæller om 
det og viser rundt. Tilmelding til Vita 
tlf. 2065 0274.
2.12. Julefrokost på Lillering Skov. 
Mere herom og om arrange-menterne i 
Sognegården i Galten senere.
Se annoncer i Galten Folkeblad for tid 
og sted.
Tilmelding til turene er bindende.

Seniorforeningen for Galten og Omegn
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Landbysamvirket
Af Knud Erik Elmann Jensen
knud.erik.elmann@mail.com

Generalforsamling i Landsbysamvirket. 
Uddrag
Tid: Torsdag den 25.februar 2016 kl.19.30-
21.30. Sted: Herskind Forsamlingshus 
3. Bestyrelsens beretning og fremtid-
splaner. Lars (formand) redegjorde for 
afholdte aktiviteter og omtalte de projekter, 
der havde modtaget støtte fra Landdistrik-
tspuljen. 12 landsbyprojekter har i 2015 
modtaget støtte.
I et samarbejde med Kultursamvirket og 12 
forsamlingshuse har der været afholdt 12 
Liv i Forsamlingshusene-arrangementer. 
Rigtig mange gode tilbagemeldinger. Der 
er en heldig udvikling til, at mange benyt-
ter lejligheden til at besøge forsamling-
shuse uden for deres lokalsamfund.
I forbindelse med Byrådets arbejde med 
en nyformuleret kulturpolitik har Lands-
bysamvirket deltaget i opstartsmøde og 
sidenhen udtalt sig om udkastet til Kultur-
politikken.
Landsbysamvirket præsenterede på en 
landsbymesse i Selde (Salling) vores kul-
turliv i forsamlingshusene.
Lars nævnte også Landsbysamvirkets 
udpegning af Tørring til Årets Landsby i 
Skanderborg Kommune.
Der har været afholdt et trafikmøde i 
samarbejde med kommunens afdeling for 
Vej og Trafik. Afdelingen og landsbyernes 
deltagere var godt tilfredse med mødet, 
som gentages i år.
Samvirket høres ofte af Skanderborg Kom-

mune om stort og småt - både formaliseret 
og ad hoc. Landsbysamvirket har blandt 
andet samarbejdet med Skanderborg 
Kommune og Moesgård Museum om at 
etablere en plejeordning for gravhøje. Vi 
har også haft kontakt med DGI Østjylland 
om et projekt, Luft under lokale vinger, om 
bedre udnyttelse af landskabet til motions-
formål. 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget. 
Arne gennemgik regnskabet, som udviste 
et resultat på 3.780 kr. Balancen er på 
62.009,58 kr. Regnskabet blev godkendt. 
Der budgetteres med et overskud for 2016 
på 1200 kr. Budgettet blev godkendt.  
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Leif 
Ifversen Olesen, Knud Erik Elmann Jensen 
og Orla Jegstrup blev genvalgt. Anna Mar-
grethe Kristensen blev nyvalgt.
7. Valg af suppleanter. Det blev overladt 
til bestyrelsen at finde suppleanter til 
bestyrelsen. 
8. Valg af revisor. Hans Gravsholt blev 
genvalgt. Der blev ikke valgt revisorsup-
pleant. 
9. Eventuelt. Anna Margrethe fortalte, at 
Herskind har fået 12 flag fra Danmarkssa-
mfundet. De vil ved festlige lejligheder 
blive opsat rundt om i byen. Egil takkede 
på bestyrelsens vegne Lars for en stor in-
dsats som formand for Landsbysamvirket. 
Lars takkede for 6 spændende år.

Før generalforsamlingen fortalte Anna 
Margrethe Kristensen om Herskind For-
samlingshus. Huset har en god udlejning 
til private fester samt en masse arrange-

        Marts
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menter for medlemmerne. Ofte i samarbe-
jde med andre lokale foreninger. Økono-
mien er præget af, at man for 5 år siden 
måtte udskifte taget. Til gengæld udlejer 
man en lejlighed til en stabil lejer, hvilket 
stabiliserer økonomien.
Inge Lorenzen berettede om Landsbyrådet 
for Herskind-Skivholme. Det blev oprettet 
i 2007 og beskæftiger sig med overordnede 
forhold i lokalområdet. Der er blandt an-
det arbejdet en del med problemstillinger 
omkring motorvejsføring, vindmøller, 
trafiksikkerhed samt sikring af skolens 
og Brugsens fremtid. Der holdes en årlig 
Landsbydag, som ud over fællesskabet 
og debatten også leverer et overskud til 
Landsbyrådet. Man udgiver Herskindsigt, 
der orienterer om alt, som rører sig i loka-
lsamfundet.
Efter generalforsamlingen fortalte Hans 
Oluf Ravn om Årets Landsby, Tørring. 
Landsbyen har omkring 50 husstande. Der 
er en aktiv beboerforening, men indtil nu 
har aktiviteterne i høj grad fundet sted i 
private boliger eller i nabolandsbyer, idet 
et telt har været det eneste lokale fælleshus. 
For to år siden har fået foræret en 2.000 
m2. fællesgrund i forbindelse med en 
mindre udstykning af byggegrunde. Denne 
grund er man i første omgang ved at gøre 
anvendelig ved læplantning, etablering af 
frugthave og bålplads. Det største projekt 
har været at flytte den gamle havnepavil-
lon fra Ry til Tørring. Der er således ikke 
problemer med at finde anvendelse af de 
5.000 kr., der fulgte med udpegningen til 
Årets Landsby.

  2016

Sporet ved Herskind
Som nogle sikkert har set, har jeg sat en 
meddelelse op ved sporet i begge ender af 
Slugten vest for Præstbrovej. Der står, at 
man ikke kan gå på sporet syd og vest for 
Ketty og Tom Olsens grund på Præstbrovej 
26. Årsagen er stormen Gorm, der før jul 
væltede mange træer hen over sporet.
 

Spærret spor vest for Præstbrovej 26
Det er også meget vådt halvejs nede 
ad sporet. Her har kommunen lovet at 
forbedre sporet – sandsynligvis med en 
træbro (spang) som på sporet nord for 
Kristians Sø. 

Gravet rende ved Engvej 2
Endnu mere vådt er det ved Engvej 2, hvor 
sporet går mod vest. En brønd er stoppet. 
Kommunen har gravet en rende, så vandet 
kan komme væk. Der vil også blive lagt 
grus, så det bliver lettere at komme frem, 
men lige nu er det for vådt til at arbejdet 
kan udføres.
Som en del måske har hørt, arbejdes der 
på at få sporet omkring Herthas jord 
forbedret, så gang-besværede lettere kan 
gå der – og uden at skulle ud på Engvej. 
Se side 37 i Herskindsigt juni-2015. Dette 
spor vil naturligvis kunne bruges af alle i 
Herskind og omegn.
Hans Gravsholt
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Skanderborg Afdeling

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

        Marts

Ture arrangeret af DN-Skanderborg 
Afd.
Alle ture er åbne for alle. De er gratis 
og tilmelding er unødvendig . 
Anemonetur d.2.april
Tag med ud for at møde det tidlige 
forår i Yding Skov på nordsiden af 
Danmarks største bakke. Vi skal på 
udkig efter de første forårsbebudere i 
skovbunden, blå og hvid anemone samt 
de andre med-lemmer af skovbundsflo-
raen. Disse planter blomstrer som regel 
i rækkefølge, der bestemmes af dag-
længden og temperaturen. For skovens 
forårsblomster gælder det om at ud-
nytte lyset, før træerne springer ud og 
dæmper det kraftigt. Få fortællingen 
om det intime samspil mellem hvid 
anemone, svampe og bøg og eg. Der vil 
også være meget andet at se på og lytte 
til. Fuglene forbereder yngle-sæsonen 
– lokker hunnerne til og forsvarer terri-
toriet. Heldigvis er det værd at høre på! 
Husk fodtøj, der tåler mudder og vådt 
græs. Turen er velegnet for børn, hvis 
de lader cyklen, klap- og barnevogn 

blive hjemme! Tag kaffen med til en 
pause. Mødetid og -sted: Kl.13. Forten, 
Ydingvej, ca.150 m nord for Yding 
Kirke. Kontakt: Hanne Borre og Jan 
Hougaard tlf.7578 2454. hb.yding@
gmail.com 
Løvspringstur d.30.april
I disse år springer bøgen som regel ud 
sidst i april. Tag med ud og se om det 
gælder i Mesing Sønderskov. Skovkant-
en ned mod Illerup Ådal er sydvendt 
og derfor lun. Det ses på plantelivet. Vi 
fokuserer på turen på forårets ræk-
kefølge af blomsterfloret og træernes 
udspring – ”fænologien”. Denne tur er 
med naturen i centrum, landskabet, 
plante- og dyreliv. Skoven er domi-
neret af bøg med en del asketræer de 
fugtige steder. Mange steder ses præg 
af kun sparsom skovdrift, hvilket giver 
en grundlag for høj biodiversitet, dvs. 
meget natur. Kulturhistorisk set er 
Illerup Ådal kendt for de vigtige jernal-
derfund; den moderne kulturhistorie er 
tydelig med motorvejsstøjen på tværs 
af dalen. Hvis turen levner tid til det, 
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vil vi gå fra Forlev Mølle op langs Ting-
bækken, der løber ned i en flot, skarp-
skåren, skovklædt dal til den gamle 
mølledam. Denne sidste sviptur varer 
ca. 20 min. Mødetid og -sted: Kl.13 på 
P-plads, Foerlev Møllevej, lidt øst for 
møllen. Kontakt: Otto Andersen. Tlf. 
6150 1380. karot.andersen@gmail.com 
Nattergaletur til Tåstrup sø d.25.maj
Turen går til Tåstruo Sø med afgang 
fra Stjærskolens P-plads. Peter Lange 
fortæller om fuglene og især om nat-
tergalen. Der vil være en afstikker til 
fugletårnet i rørskoven ved søen. Tag 
fornuftigt fodtøj og en lun trøje på og 
kaffe og andet med, som kan nydes, 
mens man lytter til nattergalen, inden 
den går til ro. Turen varer 2-3 timer. 
Mødetid og -sted: kl.2030 på P-plads 
ved Stjærskolen. Yderligere oplysninger 
Peter Lange, Stjær, tlf.8695 0341 og 
Hans Gravsholt tlf. 8695 4155. hagra@
gefiberpost.dk 
Nattergaletur.Herskind d.28.maj
Turen er en aftentur på sporet syd 
for Herskind. Den går ned forbi den 

gamle mergelgrav og til fugletårnet på 
Engvej. Her er der en god udsigt over 
Lyngbygård Ådal og den nyanlagte sø, 
og i tårnet er der en planche, der viser 
de mest almindelige fugle og hvornår 
de kan ses. Per Clauson-Kaas, Hertha 
vil fortælle om fuglene. Nattergalen vil 
helt sikkert synge for deltagerne. Der 
er anskaffet en god kikkert, som er 
med på turen. Derefter går turen ned 
til gangbroen, der blev indviet 2.maj 
2013 sammen med et nyt spor vest for 
Præstbro. Dette spor skal ikke besøges 
på turen, men turen går over til Præst-
brovej og op langs Herskind Bæk (hvis 
der er ryddet for væltede træer) og op 
gennem slugten til Herskind. Mødetid 
og -sted: Kl.2030 på P-plads, Hertha, 
Landsbyvænget 14. Yderligere oplys-
ninger kan fås v. Per Clauson-Kaas, 
Hertha, tlf.3840 3405 og Hans Gravs-
holt tlf. 8695 4155. hagra@gefiberpost.
dk 



16         Marts

Flot vejr til at tage gåbussen. Foto: Jesper Laursen
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

Af Ole Drøgemüller
ole.drogemuller1@skanderborg.dk

  2016

Vuggestue i Herskind!
Kort efter at jeg i august 2015 tiltrådte 
som institutionsleder af Herskind 
Børnehus (børnehave, SFO & klub) 
blev jeg af flere forældre i området 
mødt med ønsket om mulighed for at 
vælge vuggestue i Herskind. Ønsket 
blev herefter behandlet på et møde i 
Fællesbestyrelsen for Herskind Skole 
& Børnehus og her blev det besluttet 
at vi skulle ansøge Skanderborg Kom-
mune om at få etableret en vuggestue i 
tilknytning til børnehaven Nordlyset. 
Ansøgningen blev sendt i efteråret 
2015 og i januar måned 2016 behan-
dle politikerne i Undervisnings- og 
Børneudvalget henvendelsen første 
gang. Her besluttede de at admin-
istrationen skulle gå videre med at 
undersøge, om det ville være muligt 
at etablere en vuggestue og, hvad det i 
givet fald ville koste. 
Dette blev så præsenteret for politik-
erne igen den 3. marts og her beslut-
tede de, at de vil forsøge at finde 
penge til etablering (ca. 1 mill.) af en 
vuggestue i Herskind i budgettet for 
2017. Om det vil lykkes dem ved vi jo 

af naturlige grunde ikke endnu, men 
det er meget positivt at de ønsker at 
der skal etableres en vuggestue, hvis 
de kan finde pengene til det. 
Det har været et ønske både fra 
Fællesbestyrelsen og fra politikerne, at 
borgerne i Herskind området fortsat 
gerne skal have mulighed for selv at 
vælge mellem dagpleje og vuggestue 
(hvis den etableres). Bliver der eta-
bleret en vuggestue ligges der altså op 
til et samarbejde mellem dagpleje og 
vuggestue.
En kreds af forældre i Nordlyset har 
været meget aktive omkring etabler-
ingen og flere gange skrevet til poli-
tikerne omkring det og senest op til 
deres møde den 3. marts lavet en un-
derskriftsindsamling til fordel for, at 
der kommer en vuggestue i Herskind. 
Det arbejde ser altså ud til at have 
båret frugt – såfremt der i budgettet 
for 2017 kan findes midler til det.
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Herskind Brugsforening

Af Morten Dam
morten.dam@mail.dk

Siden sidst
Igen i år var julearrangementet, besøg af 
julemanden i brandbilen, og inde i butik-
ken var der æbleskiver, juice og gløgg. 
Julesokkerne blev også denne dag leveret 
tilbage til børnene fyldt med julegodter.

Nytår: Den sidste dag i det gamle år 
skænkede vi champagne og uddelte 
kransekage og benyttede lejligheden til at 
ønske vore medlemmer/kunder godt nytår.

Fastelavn: Fastelavnssøndag havde vi 
tøndeslagning, og der blev slået kraftigt til 
tønderne både af store og små. Det blev 
til 2 kattekonger og dronninger, og så var 
der slik i tønderne til alle børnene.  Inde i 
butikken var der lune fastelavnsboller og 
saftevand til alle og en slikpose til børnene.

Kommende arrangementer: 

Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling onsdag 
den 20. april 2016 fra kl. 19.00 i Herskind 
forsamlingshus.
Så sæt allerede nu X i kalenderen, og kom 
og bak op om vores fælles Brugs.

Forårsfest:
Igen i år forventer vi at afholde forårsfest, 
endeligt program er endnu ikke fast lagt, 
så se efter programmet på info-skærmen i 
butikken.

Vidste du:
At når du tanker på OK-anlægget i Her-
skind går overskuddet til Herskind Brugs. 
En del af dette overskud sponsereres til 
Herskind Boldklub. Så jo mere der tankes 
i Herskind, jo mere tjener brugsen og jo 
mere får Herskind Boldklub. Støt lokalt.

        Marts



19

 Bestyrelsen

  Formand: 
  Morten Dam, Herskind, tlf. 2371 6571

  Næstformand: 
  Lis Weiling, Herskind, tlf. 8695 4177

  Sekretær: 
  Ruth Bluhm, Herskind, tlf. 3135 6603

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

  Børge Pedersen, Herskind, tlf. 8695 4144 

  Jørn Bach Jensen, Herskind, tlf. 4076 9755

  Peter Fjeldsted, Skivholme, tlf. 2360 4241

  Suppleant: 
  Merete Taastrup, Herskind

  2016

At hvis hver kunde køber for blot 2 kr. ek-
stra hver gang, giver det en omsætningss-
tigning på 300.000 kr. mere pr. år. – det må 
da give stof til eftertanke?
At dit hus har 10 % højere salgsværdi, hvis 
der er en dagligvarebutik i byen.

HUSK Som medlem får du mange gode 
tilbud fra Coop Plus sendt til din maila-
dresse.
Herskind Brugs sender tilbud til dig via 
sms, så send en mail med dit mobilnr. til 
brugsen@herskindbrugs.dk så får du en 
sms næste gang der er gode tilbud i butik-
ken.

Der var selvfølgelig tøndeslagning 
ved Brugsen igen i år i anledning af 
fastelavn. Foto: Jesper Laursen
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Kom ud af busken
Af Jakob Houg Jakobsen
jakob.jakobsen@gefiber.dk

Herskind Borgerforening har holdt den 
årlige generalforsamling, og bestyrelsen 
har efterfølgende konstitueret sig uden 
ændringer.
  Vi har flere gange efterspugt idéer til nye 
tiltag på vores legeplads, da vi ønsker at 
gøre den mere indbydende for alle i Her-
skind - børn som voksne. Det har mildest 
talt ikke givet den overvældende respons, 
vi havde håbet på, så nu prøver vi igen.
  Anders Ringsmose og Preben Bruun fra 
bestyrelsen leder derfor efter gode folk, 
som skal være med i det udvalg, vi ned-
sætter til formålet. I første omgang op til 
forårets legepladsdag, som finder sted

LØRDAG DEN 16. APRIL KL. 10.00.

Vi arbejder som altid et par timer, hvoref-
ter vores madmor, Jane, sørger for, at ingen 
går sultne hjem.
  Der arbejdes på indkøb af to nye mål 
til boldbanen, ligesom en ny flagstang 
forhåbentlig også vil være klar til indvielse 
på legepladsdagen.
  Det er så op til legepladsudvalget at 
beslutte, hvilke nye legeredskaber vi skal 
have købt hjem. Så kontakt Anders eller 
Preben, hvis du sidder med gode forslag.
  Glæd jer til sankthansaften, som vi ar-
bejder på at lave endnu større og for alle i 
Herskind. Et samarbejde på tværs af byens 
foreninger munder forhåbentlig ud i en 
festlig aften med god mad, bål og musik.

        Marts
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Arrangements-kalender
      
   Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til.
   Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke, om datoen er ”ledig.” 
   Ring til Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet.  
   Næste nummer af Herskindsigt udkommer cirka 11. juni 2016.
   Arrangementer, der skal med i kalenderen, afleveres senest 25. maj 2016.

Marts 2016

  2016

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 10     
fr 11     
lø 12 16 Marimba-spil og saxofoner Stjær Kirke 30 
sø 13 14 Gymnastikopvisning Herskindhallen 29 
ma 14 13 Sang og musik. Ole Bech. Seniorf.*) Galten Sognegård 11 
ti 15     
on 16 11 Seniorklub Herskind F-hus 11 
to 17 19 Stillegudstjeneste Skjørring Kirke 30 
fr 18 18.3 Vårfest Skivholme F-hus 33 
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22     
on 23     
to 24     
fr 25     
lø 26     
sø 27     
ma 28     
ti 29 19 Landsbyrådet holder ekstraordinær 

generalforsamling 
Skolens møde-
lokale 

5 

on 30     
to 31     
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April 2016

        Marts

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1  Frist for ansøgn. Landdistriktspuljen   
lø 2     
sø 3 13 DN-Anemonetur i Yding Skov Forten, Ydingvej 14 
ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7     
fr 8  Landsbydag Herskindhallen 6 
lø 9     
sø 10 19 Musikgudstjeneste. Bjørn Eidsvåg Skivholme Kirke 30 
ma 11 13 Generalforsamling i Seniorforening Galten Sognegård 11 
ti 12     
on 13 14 Martin Luther foredrag. Karsten Nissen Galten K & sogneg. 30 
to 14 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 33 
fr 15     
lø 16 10 Legepladsdag Fuglevænget 20 
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20 19 Generalforsaml. Herskind Brugsforen. Herskind F-hus 18 
to 21     
fr 22     
lø 23     
sø 24     
ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30 13 

14 
11 

DN-Løvspringstur i Illerup Ådal 
Lørdagscafé, bagagerumsmarked og 
åbne værksteder 

Foerlev Møllevej 
Landsbyvænget, 
Hertha 

14 
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Maj 2016

  2016

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1 1030 Konfirmation Sjelle Kirke 31 
ma 2     
ti 3 1030 

19 
Festgudstj. Jørn Jensen. 25 års jub. 
Forårskoncert. Pigekoret Maestra 

Sjelle Kirke 
Sjelle Kirke 

30 

on 4     
to 5     
fr 6     
lø 7     
sø 8 930 

11 
Konfirmation 
Konfirmation 

Skivholme Kirke 
Skivholme Kirke 

31 

ma 9     
ti 10     
on 11  Tur til Fyn med Seniorforening  11 
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16 14 Friluftsgudstjeneste Skivh.præstegård 30 
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21     
sø 22     
ma 23     
ti 24     
on 25 14 

2030 
Løvspringsgudstjeneste 
Nattergaletur til Tåstrup Sø 

Skjøring Kirke 
P-plads Stjærskolen  

30 

to 26     
fr 27     
lø 28 2030 Nattergaletur i Herskind P-plads i Hertha 14 
sø 29     
ma 30     
ti 31     
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Juni 2016

        Marts

Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2     
fr 3     
lø 4 1215 Sommerudflugt til Ørslevkloster Fra Skivholme Kirke 30 
sø 5     
ma 6     
ti 7     
on 8     
to 9     
fr 10     
lø 11     
sø 12     
ma 13     
ti 14  Tur til Flyvestation Karup..Seniorf.  11 
on 15     
to 16  HB Runners deltager i Frijsenborg-

løbet 
Hammel 29 

fr 17     
lø 18     
sø 19     
ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23     
fr 24     
lø 25     
sø 26     
ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30     
fr 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
  Udv.medlem:   Birgitte Nielsen   Udsigten 2, Sjelle  2235 2008
  Udv.medlem:    Casper Søgaard Voldbyvej 11, Sjelle  2682 9284
  Udv.medlem:    Lotte Fjeldsted Skivholmevej 58, Skivholme 4094 1649 
  Udv.medlem:    Line Abildgaard Glentevænget 24, Herskind  2080 2511

  

  Afdelingsformænd

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

  2016
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Nyt fra bestyrelsen

Formandens beretning:
Velkommen til HB’s Generalforsamling 
2016. 
Endnu et år i HB´s kapitel er skrevet. 
Igen i år har bestyrelsen holdt møder, 
hvor vi har arbejdet intenst og mål-
rettet med det resultat, at mange opgav-
er er blevet løst, og nye ting er kommet 
på dagsordenen. Mange ting er også 
blevet klaret via mail og sms’er. For det 
store engagement og arbejde, som alle 
i bestyrelsen har ydet, vil jeg gerne sige 
tak. Uden det var HB ikke, hvor vi er i 
dag.
Af de korte og langsigtede mål, som 
vi satte os, og af de som løbende er 
kommet til, er vi lykkedes med stort set 
dem alle.
Vi har brugt alle de medier, som 
nutiden stiller til rådighed, for at syn-
liggøre os og informere så meget som 
muligt – indlæg og artikler i det trykte 
medie, det berømte Herskindsigt og det 
mindre kendte Galten Folkeblad. Det 
visuelle medie på storskærmen i Brug-
sen og ikke mindst Facebook. 
Medlemstallet er i år faldet fra 233 i 
2014 til 213 i 2015. En nedgang som 
desværre skyldes, at senior fodbold 
ikke blev til noget i år, og at badmin-
ton heller ikke har kunnet fange de 
unge årgange. Verden forandrer sig, og 
valgmulighederne bliver flere og flere. 

Men HB følger med og tilpasser sig 
udviklingen, og gør alt for at ligge i den 
forreste del af feltet. Dette har vi gjort 
i år ved at få karate på programmet. 
Vi lavede en aftale med Århus Kara-
teskole, om at de stillede instruktør 
til rådighed, og vi stillede med kara-
tekidsene. Det viste sig fra starten at 
være den helt store succes med masser 
af børn og endda mange, som vi ikke 
tidligere har set til øvrige sportsgrene i 
HB. Ydermere var der så stor opbakn-
ing og tilmelding til det nystartede HB 
Fit, at der er venteliste for at komme 
med på holdet. 
I klubhuset er der blevet spenderet 
penge på nye møbler, da de gamle var 
ved at være udtjente. De nye stole og 
borde klæder lokalet flot og mindsker 
også risikoen for ødelagte trøjer - eft-
erhånden skulle man være heldig, hvis 
ens tøj ikke hang fat i den flossede finér 
på stoleryggen. Der er kommet poka-
lskabe op så alt HB´s sølvtøj nu igen 
kan nydes, når man sidder på de nye 
stole og nyder en kold sodavand eller 
øl. Og har man nydt en øl for meget 
og har taget cyklen, så er den blevet 
nemmere at finde i cykelstativet. Der 
var efterhånden så mange cykler, og de 
stod eller lå og flød over hele pladsen, 
så det var næsten umuligt at komme 
frem uden at komme til skade. Derfor 

        Marts

Uddrag fra generalforsamlingen
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tog vi beslutningen om at få orden på 
tingene og satte cykelstativet op.  
Vi har haft kvartalsmøder med skolen i 
løbet af året. På møderne har vi drøftet 
de daglige ting i forbindelse med 
brugen af hallen og fælles tiltag.  Alt i 
alt nogle gode møder, hvor vi stort set 
altid er kommet frem til konstruktive 
løsninger.
Uge 33 lagde weekend til den årlige 
sommerfest, som endnu engang må se 
sig klæbet med prædikatet – en suc-
ces. Som året før var der total udsolgt 
til fællesspisningen fredag. Til spisning 
lørdag aften var der solgt 71 pladser. 
Det traditionsrige morgenløb lørdag 
med efterfølgende morgenbuffet endte 
med, at ingen løb og kun buffet, da ve-
jret valgte at vise sig fra sin værste side 
med regn og lyn, inden det klarede op i 
løbet at formiddagen.
Søndag stod på oprydning, og her 
stillede der et stort hold op på omkring 
20 morgenfriske, så oprydningen gik 
hurtigt. Fantastisk med så stor opbakn-
ing både til arrangement men mest 
imponerende at rigtig rigtig mange gav 
en hånd med. 
KÆMPE TAK TIL ALLE SOM GAV 
EN HÅND MED ALLE DAGENE, 
OG SELVFØLGELIG TIL ALLE SOM 
KOM OG BIDROG MED FANTAS-
TISK STEMNING.

Overskuddet for sommerfesten 2015 
ligger på kr. 4.895.
Der er indhentet børneattester hos alle, 
som har med børneholdene at gøre, 
samt bestyrelsen. 
Årets sponsorarrangement blev til et 
foredrag, hvor vi solgte billetter til alle, 
som var interesseret i at høre Jacob 
Søndergaard – kendt fra tv-program-
met ”Rigtige mænd”. 
Kantinedriften har igen i år været 
styret med hård men blid hånd af Inge 
Jakobsen, Orla Ramussen, Bent Reiche 
og Orla Ettrup. Uden dem havde flere 
af medlemmerne været dehydreret – så 
her skal der også lyde en tak.
Uden engagementet fra afdelings-
formændene Inge Jakobsen, Søren Ne-
dergård og Orla Rasmussen og masser 
af øvrige frivillige havde året budt på 
meget mere arbejde for os i besty-
relsen – hvilket også udløser en tak for 
hjælpen i 2015.

Kim Jakobsen
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Der var igen i år mulighed for, at vores 
børn og unge kunne deltage i turner-
inger og stævner, samt det store lokale 
kommunemesterskab, men desværre 
var der ingen der tilmeldte sig.
Vi har stadig brug for hjælp i badmin-
tonafdelingen og vil gerne efterlyse 
trænere og hjælpere til information-
sarbejde omkring tilmelding til ung-
doms stævner osv.

Badmintonafdelingen
Søren Nedergaard

HUSK 
X i kalenderen 

19.-20. august 2016
til årets SOMMERFEST 2016

Årsberetning badminton 2015
Vi har i 2015 virkelig mærket nedgan-
gen i badmintonafdelingen.
Vores ungdomsspillere er reduceret til kun 
at omfatte 1 hold, som træner om manda-
gen.
Her trænes på et bredt plan med børn 
fra 7 til 16 år.
Michael Jessen, der er træner på det 
hold, gør et flot arbejde for at holde på 
vores ungdomsspillere.
Næste år vil vi prøve, om vi kan få en 
træner mere, der kan træne de helt 
små.
Vi har fået kontakt med Galten bad-
minton, som ønsker samarbejde om-
kring ungdomsbadminton.
Hvis vi ikke får flere børn og unge 
til klubben, ser jeg det som en nød-
vendighed at tilbyde vores børn mu-
ligheden for at træne i Skovby / Galten. 
I motionsrækkerne har turneringen 
været i fuld gang, og her bliver der 
virkelig kæmpet.
Vi har igen i år afviklet en julehyg-
geturnering, hvor der virkelig er blevet 
kæmpet igennem.
14 tilmeldte spillere deltog i juleturner-
ingen.
Vores sponsorer havde doneret flotte 
præmier til alle spillere.
Efter kampene blev der hygget i klu-
blokalerne.
Stor tak til Lars Gravsholt der altid står 
for vores klubturneringer.
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Så har vi fået startet HB Runners sæsonen 
2016 godt op…

Skønt at vi allerede er 17 medlemmer, 
omend vi endnu har til gode, at være 
fuldtalligt fremmødt på samme tid. Jeg 
tænker det hjælper, når nu foråret rigtigt 
kommer…
Vi er en flok, som allerede har tilmeldt os 
til det første løb af flere løb, vi har planer 
om at deltage i…
Det er Frijsenborgløbet i Hammel den 16. 
juni 2016, så nu har vi noget at løbe hen i 
mod.
Marts måneds træningstider er som følger:
Mandage til torsdage kl. 18.45 fra Brugsen
Fredage kl. 16.30 fra Brugsen
Lørdage kl. 10.00 fra Herskind Hallen
Søndage kl. 17.00 fra Herskind Hallen
Træningstiderne får vi til at passe til dem 
som tilmelder sig ☺ 
Alle kan være med – vi er meget fleksible.
Vi holder styr på hinanden via Holdsport 
app´en, så vi altid kan se hvem der kom-
mer..
Kontingent pr. sæson kr. 100,-
Håber vi ses med pandelampen og refleks-
vesten i de mørke aftener..

Ulla

HB Runners
Der er ikke så meget at skrive om gymnas-
tik denne gang.  Vi kører sæsonen ud og 
slutter af med den efterhånden tradition-
srige gymnastikeftermiddag  søndag den 
13. marts 2016 fra kl. 14 med deltagelse 
af børnehold og Zumba, kaffe, saftevand 
og kage bagefter. Men det er nu nok lige 
afholdt, når dette blad er nået rundt i alle 
postkasser.
Det har været en underlig sæson uden 
voksen M/K holdet. En skam, det ikke 
lod sig gøre at finde en ny instruktør, så vi 
kunne fastholde det gode hold i vores klub 
og i Herskindhallen. Hvis en eller anden 
skulle få lyst til at prøve kræfter med et 
hold i næste sæson, så kontakt mig endelig 
uden ophold, så vi kan få en snak om det 
og få det ind i timeplanlægningen igen.

Børn:
Forældre/Barn onsdag  16-17  
Børn 4-7 år  onsdag  17-18 
 
Spring   lørdag   10-11.30  
    
Voksne:
Yoga   mandag 19-20.30
HB Fit  onsdag   18-19
Zumba M/K  onsdag     19-20

Præmiewhist
Der spilles stadig kort i klublokalet hver 
torsdag fra kl. 19 – hvis det da ikke er opta-
get af andre begivenheder.
Kortspillet fortsætter lige til påske...
Bent og Orla

Gymnastik
Af Inge Houg Jakobsen
ingehoug@gefiber.dk
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Jul og nytår er forbi, og lyset kalder naturen 
til forår - herligt! Gamle skikke forsvinder, 
nye kommer til, og somme tider vender de 
glemte gamle tilbage. Sådan er det gået hos os. 
Forhåbentlig bliver nytårs¬koncer-ten i kirken 
en sådan god skik - foreløbig går det i hvert 
fald godt. Den gamle lysmesse, kyndel¬misse, 
er blevet taget op med efterfølgende herlige 
frokostpan-de¬kager i Sognegården. Pandek-
ager og klejner laves jo uden en ovn, så det blev 
opfundet for mange, mange år siden. Der har 
været fin til¬slutning, og det er altid dejligt. 
Den næste periode byder også på mange ting. 
Først og fremmest ser vi frem til de store 
højtider, påske og pinse. Som sædvanlig står 
alle guds-tjenestetiderne i det nye kirkeblad, 
hvor der også er fyldig omtale af forårets ar-
rangementer.
Onsdag d.9.marts kl.19 inviteres der til 
menighedsmøde i Sognegården, hvor vores val-
gte menighedsråd vil berette om årets gang og 
løfte sløret for kommende planer. Spørgsmål og 
ideer er særdeles velkomne. Årets gang bliver 
illustreret med Geert Mikkelsens billedkav-
alkade.
Lørdag d.12.marts kl. 16 er der mulighed 
for at se og høre en 3 m lang specialbygget 
marimba i Stjær Kirke. Kai Stensgaard leverer 
det fanta-stiske marimbaspil bistået af Jakob 
Mygind på saxofoner i flere størrelser. Et sådant 
arrangement er kun muligt ved sognenes 
firkløversamarbejde: KirkeMUSIKhøjskolen.
Torsdag d.17.marts “Stillegudstjeneste” i 
Skjørring Kirke kl. 19. Der vil være stilfærdig 
musik, tid til eftertænksomhed, gode ord og 
velsignelse. Kort sagt: Tid til fred i sindet.
I påsken bliver konfirmandernes billedkollager 
udstillet i Skjørring og Skivholme kirker. De 
har haft en temadag om påsken, og det har de 
så udtrykt i billeder.

Søndag d. 10. april kl. 19 musikgudstjeneste 
i Skivholme Kirke med musik af norske Bjørn 
Eidsvåg. Den vil forme sig som 10 musik-
numre afspillet på et musikanlæg, bibellæsn-
ing i tilknytning dertil, bønner, salmesang og 
velsignelse. Af anmeldere er Eidsvåg blevet 
kaldt for en god blanding af Kim Larsen og 
Grundtvig. Læs meget mere i Kirkebladet.
Onsdag d.13.april kl.14 i Galten Kirke og Sog-
negård står Kirkehøj¬sko-len for en kort gud-
stjeneste i kirken og derefter kaffe og foredrag 
i sogne-gården. Tidl. biskop Karsten Nissen 
både prædiker og holder foredrag. Emnet er. 
“Martin Luther og hans betydning for os”. Det 
kan ses som en optakt til “Lutheråret” i 2017.
Tirsdag d.3.maj kl.19 i Sjelle Kirke. Forår-
skoncert med pigekoret Mae-stra. Sangerne 
er meget dygtige, specielt udvalgte fra Aarhus 
Musikskole og synger både folkemusik og pop.
Graveren i Sjelle, Jørn Jensen, har 1.maj været 
ansat i 25 år, og det bliver fejret d. 3. maj, Kr. 
himmelfartsdag med festgudstjeneste i Sjelle 
Kirke kl. 10.30 og efterfølgende frokostsam-
menkomst i Sognegården. Menighedsrådet og 
sognepræsten inviterer.
2. pinsedag, mandag d. 16. maj kl. 14 er 
der traditionen tro friluftsguds-tjeneste for 
hele “Kløverbladets” område. Denne gang i 
præstegårds-haven i Skivholme. Kirkekorene 
giver en lille koncert, og den medbragte kaffe 
kan nydes i det forhåbentlig gode vejr - ellers 
går vi bare indenfor.
Onsdag d. 25. maj kl.14 er Tjørnehavens 
beboere med pårørende inviteret til løvs-
pringsgudstjeneste i Skjørring Kirke. Derefter 
er der kaffe og hygge i Sognegården. Alle andre 
er naturligvis velkomne til at deltage.
Sommerudflugt lørdag d. 4. juni til Ørslevk-
loster Kirke ved Skive og kaffe på Café Savilla i 
Højslev. Samlet afgang fra Skivholme Kirke kl. 
12.15. Husk tilmelding til Kirsten Lillemose på 
tlf. 21 90 80 81 senest d. 20. maj.
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Sjelle Kirke 
søndag 1.maj kl.10.30:

Frederik Villekold Andersen
Oliver Færk Guldbæk
Lukas Brøgger Hald
Mads Kannegaard Hansen
Mads Løvig Horsager
Asmus Bjerregaard Høyer-Nielsen
Sara Marie Jensen
Sofie Würtz Kristensen
Klara Kirstine Bjerregaard Krogh
Daniel Juhl Lund,
Freya Dahl Mathiesen
Marcus Veller Mortensen
Mathias Kjeldager Nielsen
Emil Nørgaard
Nicolai Atzen Rasmussen
Julie Vibeke Rohbrahn
Caroline Kipper Sivertsen
Mathilde Grassmé Solberg
Laura Kjærgaard Stubbe Teglbjærg
Jonas Strøm Valsted
Johanna Marie Leck Dahl Østergaard

Skivholme Kirke 
søndag 8.maj kl.9.30:

Viktor Poul Klemmen Christensen
Victor Løvenbalk Carlenius 
Christiansen
Ole Aalborg Hansen
Alexander Røhr Jensen
Amalie Johansen,
Peter Rosendahl Kristensen
Peter Haumann Lund-Thomsen
Julie Holm Nielsen
Lukas Køhler Overgaard
Michelle Rud Rasmussen
Victoria Bysted Røhr

Skivholme Kirke 
søndag 8.maj kl. 11.00:
Jan Aggerholm Andersen
Rasmus Fuglsig Andersen
Benjamin Juul Eriksen
Nicolai Egelund Jensen
Mathias Vinther Laustsen
Catharina Thulstrup Lemming
Mathilde Kaalund Madsen
Mathias Just Mikkelsen
Mads Agerfeld Nielsen
Rune Per Linow Olesen
Tobias Abildgaard Rasmussen

Årets konfirmander
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Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
udlejning@herskind-forsamlingshus.dk, www.herskind-forsamlingshus.dk 

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

Herskind Forsamlingshus holdt generalforsam-
ling tirsdag 2. februar. Vi ved godt, general-
forsamlinger ikke er det mest spændende i 
verden, og selvfølgelig er det nemt for besty-
relsen, at der ikke kommer nogen og brokker 
sig på generalforsamlingen. Men da vi har den 
reneste samvittighed nord for Kongeåen, ville 
det alligevel være rart - også af sociale hensyn - 
hvis der kom nogen og blandede sig. 
  Forudsætningen for at kunne blande sig er 
selvfølgelig, at man er medlem af foretagendet, 
i dette tilfælde Herskind Forsamlingshus. Og 
skønt der allerede er mange medlemmer, vil 
bestyrelsen meget gerne have flere, så derfor 
lyder vores klare opfordring: 
BLIV medlem af Herskind Forsamlingshus - 
det er både dejligt og billigt.

Kontingent
Kontingentopkrævninger blev husstandsom-
delt i begyndelsen af januar, og mange har 
allerede fornyet medlemsskabet for 2016. 
Du kan nå det endnu ved at kontakte vores 
kasserer, Bent Nielsen.
Det koster 175 kroner om året for en husstand, 
og for pensionister er prisen 100 kroner.
Det er rørende billigt for at støtte DIT lokale 
kulturhus. Hvis husets eksistens skal bevares, 
kræver det, at vi bakker op om de forskellige 
kulturelle arrangementer.
Og HUSK, at som medlem har du indflydelse 
på, hvad der fremadrettet skal ske.
Der sker rigtig mange spændende ting i for-
samlingshuset. For eksempel har der lige været 
gratis musikaften, hvor ikke mindre end fem 

musikere underholdt en hel aften, fredagsdisko 
for børnene i slutningen af februar, med Her-
mus som medarrangør.
Der har også været Quindeaften i begyndelsen 
af marts, og seniorklubben mødes om onsda-
gen i ulige uger. Her er der også plads til flere.

        Marts

Bestyrelsen 2016
Formand: 
Anna Marg. Kristensen            tlf. 5358 1303
Kasserer: Bent Nielsen             tlf. 8695 4183
Sekretær: Minna Gaarskjær          tlf. 4268 6658
Best.medl. Berit Pallesen                tlf. 2660 2401
Best.medl. Kennert Nielsen           tlf. 6136 2741

The Cascadeurs gav koncert
11. februar var der koncert i Herskind For-
samlingshus. En vellykket aften, og de fem 
herrer i The Cascadeurs gav en god kon-
cert. På trods af flere opslag kom der  ikke 
mange fra lokalområdet, hvilket var synd 
for orkestret.  Heldigvis kom der i stedet 
folk fra blandt andet Skovby og Thorsø, så 
gruppen spillede ikke for et tomt forsam-
lingshus. HG 

The Cascadeurs i Herskind Forsamlingshus. 
Foto: Hans Gravsholt
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Skivholme Forsamlingshus

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

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

Af: Rikke Jensen
rikjen01@gmail.com
Foråret er på vej med sol og spirende 
blomster. Dette betyder at der igen er 
flere arrangementer på programmet i 
Skivholme forsamlingshus og liv i byen 
hvor vi kan mødes på pladsen foran 
forsamlingshuset til et spil petanque, 
en grillaften eller bare en hyggelig snak 
alt imens børnene kan hygge sig med 
en omgang fodbold.
Afholdte arrangementer siden sidst:
Der blev afholdt generalforsamling 
den 11. februar hvor der blev serveret 
lassange til fællesspisning inden gener-
alforsamlingen. 30 personer var samlet 
og vi fik indviet vores hjertestarter, 
samt set instruktion i hvordan den skal 
anvendes.
Søndag den 7. februar var fastelavns 
soldaterne traditionstro rundt i byen 
med sang og invitation til fest og 
tøndeslagning i forsamlingshuset den 

8. marts. Fantastisk med så stor op-
bakning til arrangementet. Dette er 
er værd at fastholde da det er en ud-
døende race.

Kommende begivenheder:
Der afholdes vårfest i forsamlingshuset 
den 18. marts kl. 18.30. Medbring 
en ret til fælles buffet. Der kan købes 
drikkevare til en rimelig penge. Der er 
musik, dans og masser af snak.
Der afholdes arbejdsdag den 14. april 
fra kl. 16. Mød op med godt humør og 
arbejdstøj. Der skal gøres forårsklar 
både inde og ude så vores hus fremstår 
som et rart sted at være specielt for 
vores gæster der vælger at afholde deres 
specielle festdage i vores gode hus.
Sankthans afholdes igen i år med grill 
og fællesspisning. Der vil også være 
båltale og sang. Medbring selv kød til 
grill og diverse. Drikkevare kan købes 
til rimelige penge.
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KFUM-spejderne i Herskind

        Marts

Nyt fra Herskind Gruppe

Drømme bliver til virkelighed……☺
Hvis du i disse dage besøger Trekanten, 
er der forandringer i ”luften”. Vores 
drømme om tilbygning og renovering 
af spejderhytten er nemlig godt i gang. 
En lokal tømmer er i fuld gang med 
tilbygning og arbejdet går støt fremad. 
Vi har et aktivt grupperåd som hjælper 
til med stor entusiasme, der er blevet 
malet mange brædder - det bliver godt.
  Fødselsdag har vi også, Herskind 
Gruppe bliver 40 år - ja du læste rigtigt. 
Den 4.februar 1976 blev Herskind 
Gruppe startet af flittige ildsjæle. Vi 
holder derfor jubilæum og indvielse af 
den nye spejderhytte - men meget mere 
information om dette, når byggeriet er 
helt færdigt.
  Vi glæder os over alle de forandringer 
der sker lige nu på Trekanten og lige 
om lidt er det forår, og vi skal nyde 
at kunne lave gode spejderaktiviteter 
udenfor vores ny renoverede spejder-
hytte.

spejderhilsener Nels Jørgen

Trop - Senior spejdere.

Vi holder spejdermøder på Trekanten 
torsdag kl.19-21, og er i gang med at 
”træne” til årets sommerlejr. Kanotur 
i uge 26 i Sverige, så vores spejder-
færdigheder skal pudses af. Vi rejser 
telte, laver læ for vinden med presen-
ninger, laver mad over trankia når der 
er mørke, regn og blæst. Vi skal også 
kunne svømme 200 meter, så en tur i 
svømmehallen er det også blevet til. 
Det bliver en fed tur, hvor der er langt 
til Ipad, computere og mobiltelefoner, 
men kort til skønne naturoplevelser, 
hygge omkring et bål, svensk goodies 
og fede oplevelser med hinanden.
I kan godt glæde jer.
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Af: Henriette Gravgaard

Nyt fra ulveflokken
I ulveflokken arbejder vi i øjeblikket 
med to mærker: Hulebygger og Dyreven. 
Derfor er det oplagt at bygge en hule til 
nogle dyr – nemlig småfuglene. Vi bygger 
derfor redekasser til spejdergrundens fugle 
af rester fra spejdernes egen tilbygning. 
Ulvene er rigtig gode til at måle, save, slibe 
og hamre. Når redekasserne er færdige skal 
de hænges op i træerne på spejdergrunden 
og vi håber, at fuglene vil bruge kasserne.
Vi har også øvet morse, knob og kom-
pasretninger, og vi glæder os til lysere og 
mildere vejr, så vi kan komme ud og lave 
mad over bål.

Juniorspejderne
Juniorspejderne har i de sidste par måned-
er taget ‘Gør det selv’ -mærket. Vi har lavet 
hængekøjer, juletræer af gamle paller, en 
kokos-kop og sluttet af med papmache og 
vævning. Mærket er bestilt, og så skal det 
bare sys på uniformen ;-)
I skrivende stund, er vi på vej på lejr med 
hele Herskind gruppe -store som små - Det 
handler om spejderfærdigheder. Vi har 
forberedt os lidt...blandt andet ved at løse 
forskellige koder. 
Vi ses på spejdergrunden tirsdage kl. 19-
20.30.

Bæverdammen.

Vintertiden har været til indendørs 
aktiviteter, men også en tur ud i mør-
ket og her er mørkt på spejdergrunden. 
Men det er nogle barske bævere vi har 
så alle har taget mørkemærket.
Nu glæder vi os til lysere tider med bål 
og andre udeaktiviteter.
Vi skal hele gruppen afsted til 
Borgmestergården på week end tur, det 
bliver dejligt at få hilst på de store spej-
dere som vi ikke møder i det daglige.
Har man lyst til at snuse lidt til spejder-
livet er man velkommen til at se forbi 
og eventuelt være med nogle gange.
Bævernemøderne er hver onsdag 
kl.16.30- 18.00.

Bæverhilsner                                                                                  
Karen 41152334

  2016
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At overvinde sig selv i hverdagen

”Der kom en soldat marcherende hen ad 
landevejen: En, to! En, to! Han havde sit 
tornyster på ryggen og en sabel ved siden, 
for han havde været i krigen, og nu skulle 
han hjem. Så mødte han en gammel heks 
på landevejen; hun var så ækel, hendes 
underlæbe hang lige ned på brystet.”

Fyrtøjet
Den historie kender vi alle, unge som 
gamle. Vi (Hertha) havde fået til opgave 
at spille et af H.C. Andersens eventyr til 
et stævne på Djursland foran 400 tilsk-
uere fra hele Skandinavien og de baltiske 
lande. Et års forberedelse fik vi. Hvilket 
eventyr passede? Hvilket skulle vi vælge? I 
tre måneder – hver onsdag – fortalte vi et 

nyt H.C. Andersen eventyr og spillede det 
med en udklædningskasse midt på gulvet 
og med de musikinstrumenter, der nu var 
for hånden. Ti fortællinger var vi igennem, 
inden valget faldt på Fyrtøjet.
Tilskuerne, der jo kom fra andre lande, 
ville ikke forstå det danske sprog, så 
scenebillederne og musikken måtte være 
det fremtrædende og de enkelte roller stå 
skarpe i sig selv.
Vi ønskede også, at denne forestilling var 
i samarbejde med en anden institution 
(Tornsbjergaard ved Odder), som geo-
grafisk var inden for rækkevidde. Men vi 
blev også overvældet over, hvor stor en 
opgave det er at arbejde 50 – 60 mennesker 
sammen, med alle vore forskelligheder og 

Af Per Clauson-Kaas
pckaas@hotmail.com
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Opførelse af Fyrtøjet i Fuglsøcentret på Djursland i juni 2015. Foto: Per Clauson-Kaas



 37

udfordringer. Der blev dannet grupper 
omkring: instruktion, musik, kostumer, 
kulisser, lys m.m. 
Der blev kørt mange kilometer mellem de 
to institutioner. Samarbejdets kunst blev 
udfordret på den fornemste måde.

I ukendt land
Alle bevægede vi os ind i ukendt land. Én 
udfordring lå i at skulle arbejde sammen 
to institutioner med alle vore forskel-
ligheder. En anden udfordring lå i, at vi 
måtte optræde på Djursland i en hånd-
boldhal (Fuglsøcentret), hvor der ikke var 

scene, lys eller noget andet, og hvordan 
kunne vi øve os og arbejde med et stykke 
på vor lille teaterscene for siden at skulle 
omsætte det til opførelsen i en stor hånd-
boldhal? Tornsbjerggaard havde netop 
bygget en stor lade med betongulv, hvor vi 
kunne prøve den rette scenestørrelse osv., 
osv.,  masser af udfordringer. Men mange 
øvetimer senere spillede vi et pragtfuldt 
”Fyrtøjet” foran 400 mennesker, som vi 
er sikre på, også H.C. Andersen ville have 
jublet over. Glæden over at spille var så 
stor, at vi besluttede at leje en rigtig teater-
sal med scene, lys, mikrofoner og det hele, 
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Opførelse af Fyrtøjet i september 2015. Foto: Per Clauson-Kaas
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så endnu flere kunne se det. Så igen hjem 
og øve. Igen nye udfordrende opgaver, når 
50 – 60 mennesker må finde en fælles for-
ståelse af opgaven. Klarer vi dette? Kan vi 
det? Kommer der tilskuere nok? Hvad med 
økonomien? Igen ikke noget sikkerhed-
snet. Men det lykkedes. En fin forestilling 
i Skanderborg Kulturhus. Men vi lykkedes 
også i samarbejdets kunst de to institu-
tioner tilsammen. Videre er der ud af dette 
opstået samarbejde på andre områder mel-
lem de to institutioner til fælles gavn.

At overvinde sig selv
Det at overvinde sig selv er en af livets 
store udfordringer. Skuespil og drama kan 
være et fantastisk sted at øve dette, især når 
man som menneske har brug for daglig, 

livslang omsorg, og så alligevel en gang im-
ellem at bryde igennem. Overvinde sig selv 
ved at kaste sig ind i en rolle i et samspil 
med 20 –30 andre medspillere.

Et af ugens højdepunkter
I 20 år har der i Herthas bofællesskab hver 
onsdag været gennemført 2 timer drama 
for mellem 15 –20 udviklingshæmmede 
med et par af deres pædagoger omkring 
sig. Det er et af ugens kærkomne højdep-
unkter, når vi samles i salen, omhyllet 
af sang, musik og drama for at udfordre 
hinanden på alle måder. I de 20 år har vi 
lavet omkring 70 – 80 opførelser af forskel-
lige spil, alt fra hjemmelavede opsætninger 
over H. C. Andersen til Mozarts Trylle-
fløjten. Opførelserne har vi i vores egen sal, 

        Marts

Skuespillerne i Fyrtøjet modtager publikums hyldest i Skanderborg Kulturhus september 2015.
Foto: Per Clauson-Kaas
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i den lokale kirke, eller ind imellem rejst 
ud og optrådt med det.
Når vi begynder vore spil, har vi ikke en 
færdig plan. Vi må til stadighed afstemme 
det med os selv og de muligheder, der er. 
Nogle får hovedroller, nogle laver kulisser, 
nogle sidder i orkester, nogle synger i kor. 
Efterhånden som et spil skrider frem og 
nærmer sig premieren, mærker man, at 
alle yder deres yderste. Når man så siden 
står badet i projektørlys foran en tætpak-
ket sal med et forventningsfyldt publikum, 
høster man for alle de gode anstrengelser, 
man har været i gennem. 

Alle kan lave drama
Alle kan lave drama og alle kan være 
med. Det er udgangspunktet. Men for alle 
kræver det en smule mod at gå i gang. Man 
behøver ikke at være uddannet på teat-
erskolen eller musikkonservatoriet. Man 
kan bare gå i gang med sange, taleøvelser, 
musik, bevægelseslege m.m. Finde ud af 
det sammen, bare være åben og modig! 
Forberedelse og gentagelse en gang om 
ugen, og man vil opdage, at man sammen 
bærer hinanden og vokser med opgaven. 
Ja, alle har det i sig, de skal bare kalde det 
frem, og som interessen stiger kan man 
tage kurser og blive inspireret af andre. På 
kort tid kan drama blive en del af hverda-
gen. Ikke som pligt, men et tidspunkt på 
ugen, hvor der er plads til alvor og grin i 
en stadig vekslen.

Drama i hverdagen
Normalt er alt i en institution eller det sted, 
hvor 20 – 30 mennesker arbejder sammen 
i en omsorgs opgave, lagt ind i faste ske-

maer, i budgetter og i klare, forudsigelige 
rammer, hvilket også er en forudsæt-
ning for trygheden og det at kunne klare 
hverdagens gøremål.
Når man arbejder med skuespil og 
scenekunst eller anden kunst, er det helt 
andre regler, der gælder. Hver proces er 
ny og uforudsigelig. Det er nyt land, vi 
betræder. Vi ved måske, hvor vi vil hen, 
men -hvordan? Alle er vi sammen i det 
ukendte. Nyt skuespil, nye roller, tekster 
der skal læres, scenografi, musik, sang. Alt 
skal finde sin form. Vi må være trygge ved 
hinanden. Gå hånd i hånd uanset, hvilken 
rolle eller funktion vi udfører. Alt i os bliv-
er sat i bevægelse. Vi må bevæge os på den 
rette måde. Stille os ind i forhold til de an-
dre medspillere på scenen. Der skal læres 
tekster udenad, hele mennesket bliver 
udfordret både fysisk, sjæleligt og åndeligt. 
Hele mennesket kommer i bevægelse og 
det altid i et frivilligt og tillidsfuldt samspil 
med omgivelserne. En inklusionsøvelse af 
de helt store, en måde at udvikle sociale 
færdigheder på, som man kan få glæde af i 
hverdagens omgang med andre mennesker 
og særlig med de medbeboere og medar-
bejdere, der er en stor del af ens hverdag. 
Der er ingen tvivl om, at menneskemødet 
er vor tids store udfordring, om man er 
hæmmet eller ej, og intet udvikler gode 
færdigheder som kunstnerisk arbejde, 
drama og skuespil med alle dets udtryks-
former som sang, taleøvelser, bevægelse, 
skyggeteater m.m.
Således bliver til stadighed gentagent 
kunstnerisk virke en brobygger til egen 
udvikling og pleje af sociale evner. Dette 
gælder ikke kun for vore medborgere, der 
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har brug for omsorg, men lige så meget for 
de, der står omkring dem. Vi er så heldige 
i Hertha, at vi har en stor nabokreds, der 
gerne deltager i korarbejde eller tager en 
rolle alt efter evner og muligheder. En fan-
tastisk gave. Det skaber en social dynamik 
og forståelse mellem mennesker og giver 
en uvurderlig støtte i hverdagslivet. I det 
kunstneriske arbejde har vi mulighed for 
at blive menneske mellem mennesker. I 
dette arbejde oplever man ligeværdighed, 
når man f.eks. står med hver sin rolle og 
skal spille sammen. Den såkaldt hæmmede 
kan måske sin rolle efter at have hørt den 
3 gange – vel at mærke uden at kunne læse 
– mens jeg måske stadig ikke kan den efter 
10. gang øvning, til stor morskab for alle.
Hvert spil giver en fantastisk fornemmelse, 
når spillet er færdigt. Publikum har klap-
pet, og man mærker, at alle har ydet det 
bedste. Vi har løftet hinanden. Vi har gjort 
noget. Været på en rejse, vi kun kan gøre 

ved fælles hjælp. Hvert spil gør en til et 
nyt menneske. Ja, at skulle leve sig ind i en 
rolle som gammel gnier eller en ulykkelig 
pige, som prins eller en ond troldmand, 
sætter alle følelser i spil og udfordrer hele 
vort sjæleliv.
Kunstnerisk virke kan spare handleplans-
møder og konfliktløsningsindsatser
Der kan spares mange handleplansmøder 
og konfliktløsningsmetoder, hvis vi 
kontinuerligt arbejder med kunstnerisk 
virke. Det er en vej til at økonomisere med 
de omsorgsressourcer, der er stillet os til 
rådighed. Ja, vi må måske finde Fyrtøjets 
soldat i os selv. Ikke at vi skal hugge hove-
det af heksen, men at vi må afhugge nogle 
af de rutiner og vaner, som en hverdag er 
fyldt af, og skabe en eller anden form for 
fornyende kunstnerisk aktivitet, der bryder 
hverdagsrutinerne og skaber liv og bev-
ægelighed til gavn for alle.

1001 nats eventyr opført af Hertha til fastelavn 2014. Foto: Per Clauson-Kaas
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Vores opgave
Som pædagogiske omsorgsmedarbejdere 
må vi se på hele mennesket med alle dets 
behov og muligheder. Ikke kun ud fra de 
juridiske og økonomiske fordringer, der i 
dag er dominerende. Men se på, hvordan 
vi kan give den bedste tryghed og sundhed. 

   
   Fakta
•	 Hertha Levefællesskab i Herskind 

består af 143 beboere, hvoraf de 26 er 
udviklingshæmmede. 

•	 Stedet tager udgangspunkt i Rudolf 
Steiners menneskebillede og pædago-
giske impulser. 

•	 Se mere på www.hertha.dk.

Hvordan vi er medskabende omkring et 
godt socialt liv og hvordan man kan støtte 
det enkelte menneske, som det bevæger sig  
igennem sine livsaldre.
Sagt på en anden måde har vi brug for: 
Tryghed i hverdagen, god næring og 
bevægelse for vor fysiske krop. Vi har brug 
for gennem social kunstnerisk aktivitet 
at få stimuleret og udfordret alle vore 
følelsesmæssige sanser samt muligheden 
for at udvikle individuelle behov hos den 
enkelte.
Så vil man, efter mange års virke, se og 
opleve ganske konkret, at sundhed i det 
fysiske, bevægelighed i det sjælelige og 
respekt for individet er en vej til sundhed i 
hverdagen.

Fyrtøjet opført af Hertha juni 2015. Foto: Per Clauson-Kaas
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     Hovedbrud for hele familien
  1.   Hvilken årgang har dette nummer af Herskindsigt?
  2.   Hvem har skrevet lederen i denne udgave?
  3.   Hvornår holder HB gymnastikopvisning?
  4.   Hvilket telefonnummer har Decoplant?
  5.   Hvornår er Landsbydagen 2016?
  6.   Hvad koster kontingentet i HB Runners?
  7.   Hvilken ugedag mødes juniorspejderne?
  8.   Hvornår er der konfirmation i Sjelle Kirke?
  9.   Hvad indkalder Landsbyrådet til 29. marts?
10.   Hvornår er der legepladsdag i Herskind?
11.   Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus 18. marts?
12.   Hvem spillede i Herskind Forsamlingshus 11. februar?
13.   Hvornår er der anemonetur i Naturfredningsforeningen?
14.   Hvem er næstformand i Herskind Borgerforening?
15.   Hvilken rund fødselsdag kan folkekøkkenet fejre i år?
16.   Hvornår besøger seniorforeningen Flyvestation Karup?

Løsningen på Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest 25/5 2016.
Indsendt af:

        Marts



 43  2016

  
 

 

 

 
 

Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

 

 

 

JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
 Bogføring  
 Regnskab  
 Budgettering 
 Rådgivning om finansiering m.v. 

Per Dalsgaard 
Tlf. 6049 6467 
Mail: info@jbogr.dk 
Web: www.jbogr.dk 
Skivholmevej 55, 8464 Galten 

 
 
 
Når du har brug for det… 

 

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter
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HERSKINDSIGTs husfotograf til fastelavn i Brugsen. Foto: Jesper Laursen


