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Leder
AF JESPER RABES LAURSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 6075 9246

For nylig gjorde en nytilflytter mig opmærk-
som på, at hun indimellem støder på “loka-
le selvfølgeligheder”. Altså noget vi andre 

taler eller skriver om på en indforstået måde, 
som måske ikke giver mening uden den histo-
riske baggrund eller kontekst. Derfor dedikeres 
denne leder til en kort historisk rammesætning 
af Herskindsigt. Og læs nu bare videre, også selv 
om du tror, du ved det hele. Der sker nemlig 
hele tiden nye ting i Herskindsigt.

Bladet har 41 år og nu 159 udgivelser bag sig. 
Det trykkes i 700 eksemplarer og omdeles til 
alle husstande i Skivholme Sogn, til annoncø-
rerne og til byrådsmedlemmerne i Skander-
borg Kommune. Herskindsigt har tidligere hørt 
under Landsbyrådet, men i november 2017 blev 
Foreningen Herskindsigt stiftet med det formål 
“at varetage udgivelsen af foreningsbladet 

Herskindsigt og drive en medieplatform for 
borgerne i Skivholme Sogn”. Foreningen Her-
skindsigt holder fire årlige møder, hvor alle er 
velkomne til at deltage. Herskindsigt  er drevet 
af frivillige kræfter, og aktiviteterne finansieres 
af støtteannoncer fra lokale erhvervsdrivende. 
Herudover betaler foreningerne et bidrag for 
deres indlæg i bladet. 

Hvad skal vi med en fælles medieplatform? 
Det handler om at styrke sammenhængskraf-
ten og fællesskabet. En ambition er at samle ny-
heder og informationer om aktiviteter og gøre 
dem tilgængelig for alle borgere, så alle, der 
har lyst til at følge eller deltage i aktiviteterne, 
har muligheden. Derfor inviterer vi alle til at 
bidrage til indholdet på de forskellige medier.

Det trykte blad udkommer fire gange årligt. 
Her kan du blandt andet møde de lokale fore-

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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“En ambition er at samle nyheder og 
informationer om aktiviteter og gøre 
dem tilgængelige for alle borgere”

ninger, institutioner og virksomhederne. Du er 
meget velkommen i redaktionen som fotograf, 
omdeler, klummeskribent eller måske noget 
helt andet, som vi ikke har tænkt på. I som-
mer lavede vi en lille brugerundersøgelse, der 
pegede på, at det trykte blad er påskønnet og 
læst af mange.

På vores hjemmeside, herskindsigt.dk, kan 
du danne dig et overblik over områdets mange 
foreninger og virksomheder. Her kan du blandt 
andet finde mødereferater, gå på opdagelse i 
områdets historie, læse om naturen, høre pod-
cast eller dykke ned i vores arkiv af tidligere ud-
gaver af bladet. Hvis du har interesse i bidrage 
til at gøre hjemmesiden endnu mere levende, 
er du meget velkommen.

På Herskindsigts facebookside er du meget 
velkommen til at starte eller deltage i dialoger 

med dine medborgere, og det er her, du får ny-
hederne først. Det er i hvert fald ambitionen for 
fremtiden. Når der oprettes begivenheder her, 
vises de helt automatisk på de fire infoskærme i 
Brugsen. Vi har investeret i skærmene sammen 
med Brugsen, og vi opfordrer alle til at sende 
oplysninger om aktiviteter til herskindsigt@
gmail.com, så vi kan lægge dem på Facebook og 
infoskærmene.

På Instagram kan du bidrage til den gode 
fortælling om lokalområdet ved at lægge 
billeder ud med #herskindsigt. 

Twitter er den seneste nye dreng i klassen, og 
her kan du følge med i debatterne og tweete om 
stort og småt.

Tak for i år til alle bidragsyderne og vores an-
noncører. Vi ønsker rigtig glædelig jul til både 
nye og gamle læsere.

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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At søge fonde så det giver pote
Landsbyrådet har været på kursus i at søge forskellige fondsmidler 
til den fortsatte udvikling af vores område

AF TINA THYBO SØRENSEN
Medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

I BORGERNES HUS i Veng var 60 engagerede 
mennesker mødt frem for at lære at søge fonds-
midler til lokalområderne. Anna Margrethe 
Kristensen og jeg havde spidset kuglepennen 
og var spændte på at blive fyldt op med gode 
idéer til, hvor Herskind- Skivholme kan få glæde 
af fondsmiddelpuljerne. 

Vores deltagelse gav os et års adgang til fonde.
dk, så vi kan følge med i, hvilke tilskud der kan 
søges i øjeblikket, og læse om muligheder, tids-
frister og vejledninger til at skrive en god an-
søgning. 

Samtidig blev vi opfordret til altid at få en 
snak med folkene i afdelingen for Kultur og 
Erhverv på Fælleden i Skanderborg Kommune, 
da de kan hjælpe og guide os, når vi går i gang 
med at lave en fondsansøgning. Det er nemlig 
meget vigtigt, at ansøgningen har en vis stan-
dard og rummer de oplysninger, der skal til for 
at komme i betragtning og få positivt resultat 
ud af ansøgningen. 

Man betaler halvdelen selv
Ofte skal man selv lægge de første 50 procent 
af udgiften for at få del i resten, men her tæller 
for eksempel egen arbejdskraft med og niveau-
sættes til 100 kroner pr. egen arbejdstime. Er 
man heldig at få midler fra en fond uden denne 
binding og få et mindre pengebeløb tildelt, kan 
denne tælle som egenfinansiering. 

Man kan tilmed søge flere fonde til et projekt 
og på den måde få dækket hele udgiften. Også 
sponsorater tæller, for eksempel produkter, ar-
bejdskraft, penge fra indsamlinger og så videre.

Crowdfunding er en ny måde at lave indsam-
ling på og foregår over de sociale medier som 

Facebook, men man skal være opmærksom på, 
at pengene er skattepligtige.

Der er størst chance for at få tildelt midler via 
en fond, hvis projektet er:

• Samfundsrelevant
• Kommer mange borgere til gode
• Har en høj faglig kvalitet
• Er nytænkende
• Har en relevant timing
• Bred opbakning
• Består af flere personer
• Er ambitiøst og realistisk
• Bygger på åbenhed og ærlighed
• Beskriver livet efter fondsstøtten

Man kan ikke søge midler til arbejdet med 
selve fondsansøgningen, blot hente hjælp i 
Kultur og Erhvervsafdelingen på Skanderborg 
Kommune. Det er meget vigtigt at være stærk 
på kernefortællingen, og det er bedst at skrive 
det konkrete beløb, man søger.

Søg kommunens pulje først
En idé er at begynde med at søge af Kommun-
ens pulje (Byrådet har afsat fem millioner kro-
ner i puljen til landsbyerne) og derefter søge vi-
dere, altså begynde der, hvor chancen er størst 
for at få del i midler - og beskriv så i de videre an-
søgninger, at der allerede er givet fondsmidler 
til projektet. Fondsgiverne ønsker jo at støtte et 
godt og sikkert projekt, der har en sikker ”gang 
på jorden” og bliver en succes. Eksempler på 
puljer, der kan søges:

• Skønpuljen: Forskønnelse af byen, mu-
lighed for fysisk aktivitet/udendørs fitness.

• Idrætspuljen: Søge til nye aktiviteter
• Folkeoplysningspuljen: Integration af nye 

borgere/mangfoldighed

https://herskindsigt.dk/side2
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• Landsbypuljen: Udvikle lokale netværk, 
styrke lokale kulturaktiviteter, styrke 
bosætning, store anlægsprojekter

• Kulturpuljen: Kulturelle aktiviteter, billed-
kunst og så videre

• Grønne partnerskaber: For eksempel Låsby 
Søpark klimaprojekt, idrætsprojekter

Vi hjælper gerne med at søge
Har I fået mod på at springe ud i at søge fonde 
til jeres forening eller andet, så er I velkomne 
til at kontakte Landsbyrådet, og vi vil forsøge 

at støtte jer med viden og arbejdskraft i form af 
skriftlig støtte og vejledning.

Der ligger mange penge i de forskellige fonde. 
Arbejdet med at søge kan være en lidt tung pro-
ces, men til gengæld spændende. Følelsen af 
at lykkes og bære et projekt til dørs er en af de 
store gevinster ved at involvere sig fra idéfasen, 
til det endelig projekt står færdigt. Kun gælder 
det om at få idéerne og sige dem højt, hvorefter 
de rette personer skal fanges og være med til 
at bringe idéerne ud i virkeligheden. Skriv til 
landsbyrad@gmail.com.

“Følelsen af at lykkes og bære et projekt til dørs 
er en af de store gevinster ved at involvere sig 

fra idéfasen, til det endelige projekt står færdigt ”

Sidste nyt fra busgruppen
RUTE 112: Her i ellevte time ser det ud til, 
at 112 bliver reddet, dog i en noget amputeret 
form.

Der er forlydender om to afgange om mor-
genen og fire om eftermiddagen, dog kun mel-
lem Voel og Tilst. Det vil sige, at der skiftes bus 
i henholdsvis Voel og Tilst. Ligeledes bliver der 
ingen buskørsel i weekender, på helligdage, i 
skoleferier - her skal der benyttes Flextrafik. 

Senest 20. december 2018, skal de enkelte 
byråd beslutte, om de vil godkende oven-
stående forslag. Dog er gruppen til bevarelse 
af 112 ikke tilfreds med denne løsning, idet 
bussen gerne skal køre helt til Silkeborg eller 
Aarhus uden omstigning. Der arbejdes videre 
i gruppen til bevarelse af 112. //AMK//

Integrationskaffe
LØRDAG 12. JANUAR klokken 14.30-17.00.

Landsbyrådet og foreningerne i Herskind, 
Skivholme og Herskind Hede inviterer alle 
tilflyttere samt deres naboer på begge sider til 
en hyggelig eftermiddag.

Alle foreningerne i området vil være 
repræsenteret, således at du har mulighed for 
at søge viden om lige netop det, du brænder 
for. Tilflytterne og deres naboer, vil modtage 
en særskilt invitation.

Landsbyrådet og foreningerne glæder sig til 
at hilse på jer.

Vi bor i et lille landsbysamfund, hvorfor vil 
vi gerne vil benytte lejligheden for at præsen-
tere nye beboere for alle de forskellige tilbud, 
som netop vores lokalsamfund har at byde på.

https://herskindsigt.dk/side2
https://herskindsigt.dk/side2
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
http://kran-elektro.dk
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Nu skal der moderniseres
Brugsens økonomi giver luft til at løfte en række områder,           
både i butikken og udenfor

AF UDDELER MICHAEL ØULEÉ
02392@coop.dk
Telefon 8695 4004

KOBBERBRYLLUP: Så blev det den tid på 
året, hvor uddeleren kommer til tasterne. I 
skrivende stund har jeg været ansat i Herskind 
Brugsforening i 12 år og 6 måneder.

Det har været en fantastisk tid, og jeg ser frem 
mod nye og spændende projekter.

2018 er det år, hvor vores restgæld ender på 
under 200.000, og så er der plads til at gøre no-
get nyt, fordi vi har haft et år, hvor driften har 
givet os en forbedret likviditet. Vi har sat penge 
i banken og er klar til at modernisere p-pladsen, 
vindfanget, frugt og grønt-området, vinafdelin-
gen og toiletfaciliteterne. Det bliver ret lækkert.

Bedrageri politianmeldt
I 2018 havde vi desværre en bedragerisag, hvor 
en ansat stjal af kassen. Det er meldt til politiet, 
og nu må retten gå sin gang. 

På den super positive side, og dem er der fak-
tisk flest af, har vi i bestyrelsen aftalt at bruge 
nogle penge på at gøre pakkeudleveringen hur-
tigere for kunderne og nemmere for persona-
let. Der blev simpelthen lavet et hul i væggen 
ud til baglageret, hvor pakkerne fra GLS, Bring, 
DAO og Postnord opbevares.

 I de seneste tre år er antallet af pakker steget 
med 60 procent hvert år, men med den her løs-
ning er vi klar til, og bestod med glans, effekten 
af Black Friday, Hyper Monday og Singels Day, 
som i østen er fire gange så stor som Black Fri-
day. 

Jeg vil gerne sige tak til vores kunder, fordi 
i er så gode til at hente pakkerne. Da det gik 

hedest til, udleverede vi over 400 pakker om da-
gen. Der er sat ekstra bemanding på både om 
morgenen til at kategorisere pakkerne og også 
om eftermiddagen til at udlevere dem. Faktisk 
er vi gået fra 90 sekunder til 45 per pakke.

Tak for støtten
En anden tak til kunderne fra mig og fra Julie, 
som blev forulempet af en påvirket kunde en 
morgen, hvor hun stod alene i butikken. Super 
seje Julie stod på hendes ret, og det er dejligt 
at se på overvågningsvideoen, at I kunder bak-
kede hende op, indtil Gitte og jeg ankom til bu-
tikken. Der er nu oprettet en SOS sms-kæde, så 
hvis noget lignende sker, går der endnu kortere 
tid, før hjælpen er fremme. Tak - det gør mig 
stolt over at få lov til at passe jeres brugs.

Mange nye idéer fra bestyrelsen
I bestyrelsesarbejdet går det faktisk rigtig godt, 
der er en god energi og mange nye tiltag. For 
eksempel blev julemanden hentet i brugsbilen 
i stedet for i brandbil, og som noget nyt kan I 
bestille og købe en komplet nytårsmeny med 
både mad og vine afstemt hertil. Det forventer 
vi os meget af. Nytårsløbet genopstår også, hvor 
vi overrækker en stor pose penge til boldklub-
ben.

Der er også kommet nyt julepynt op i butik-
ken. Tak til Line og Anna for den fantastiske 
ide med at skrive juleønsker op på julekugler 
under de flotte uroer, der dekorerer butikken. 
Julesokkerne kan hentes den 21. december.

Ellers vil jeg bare ønske jer en rigtig glædelig 
jul. Min jul bliver anderledes i år. Jeg tager i 
sommerhus med hele familien. Vi bliver 19, og 
jeg glæder mig, specielt til maden. God jul.

	  

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Skolen skal spille med
Den nye skoleleder vil have fokus på skolens samspil med fore-
ningerne i det omgivende lokalsamfund

AF KASPER JENSEN 
kasper.jensen@skanderborg.com 
Telefon 3053 8332

JEG HAR FÅET det store privilegium at blive 
skoleleder pr. 1. december 2018. Det er jeg rigtig 
glad for, og jeg har glædet mig meget til at 
starte på skolen og i børnehuset. 

Som mange sikkert allerede ved, hedder jeg 
Kasper Jensen og er 44 år gammel. Jeg bor i Hov 
ved Odder med min kone og mine to børn. Jeg 
blev uddannet lærer i 2002 og har været lærer i 
Albertslund og i Viby ved Århus, inden jeg blev 
afdelingsleder i Ry.

En velfungerende skole er vigtig
Jeg er optaget af, at der findes en god skole i 
Herskind, som kan være en stærk medspiller i 
et levende lokalsamfund. Jeg er selv en del af et 
lille lokalsamfund og ved, hvor meget en god 

og velfungerende skole betyder. Derfor vil jeg 
også have et stort fokus på, hvordan skolen kan 
spille sammen med lokale foreninger og sko-
ler. Jeg tænker, at det, vi kan sammen lokalt, er 
meget mere end det, vi kan hver for sig.

Hvilken fremtid uddanner vi til? 
Jeg interesserer mig meget for, hvilken fremtid 
vores børn og unge går i møde, og hvilke kom-
petencer den kalder på. Det skal kombineres 
med alt det, som vi står på i folkeskolen,og som 
vi skal kæmpe for at bevare.

Jeg har nu været i jobbet nogle uger, og jeg 
er blevet taget rigtigt godt imod af både elever, 
personale og forældre.

 Jeg vil fortsat gøre alt, hvad jeg kan, for at 
være så synlig som muligt i min første tid på 
skolen.

 Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sam-
men og lære jer at kende i Herskind og omegn.

  
    Følg                                    på infoskærmene i Brugsen
                   
       Så ved du altid, 
           hvad der sker...

http://herskindskolen.skoleporten.dk/sp/3468/foreside?pageId=7e3786f6-447d-4bd9-be95-2efcfb20ee26
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Herskind Forsamlingshus

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

Tre i en generalforsamling
Ved at samle tre generalforsamlinger under samme tag og tilføje 
spisning kommer der forhåbentlig flere deltagere

ANNA MARGRETHE KRISTENSEN 
kajoganna@outlook.dk 
Telefon 5358 1303

FOR TREDJE ÅR i træk arrangerer bestyrel-
sen i Herskind Forsamlingshus en sundheds-
dag, hvor vores sundhed er i fokus. Det sker ons-
dag 23. januar 2019 klokken 15.30-17.30, og som 
noget nyt vil vi også have fokus på børnefami-
lierne.

Du kan for eksempel møde følgende:
• Sundhedsplejerskerne Hanne Kossman 

og Hanne Brent
• Børnebogsforfatter Malene  Borum 

Pedersen: “Hvordan får man børn til at 
hjælpe med gøremål i hjemmet?”

• Ordblindeforeningen, med fokus på 
børn og det at være ordblind

• Hjerteforeningen måler blodtryk

• Dortes mobile høreklinik giver råd og 
vejledning

• Energi & Balance - find nøglen til vægttab
• Klinik for fodterapi v/Corinna Neu-

meister. Råd/vejledning - indlægssåler - 
fodcremer/strømper m.m.

• Hypnoseterapeut Thara C. Fogh: Ry-
gestop/stress/livstilsændringer

• Sygeplejerske Charlotte Mikkelsen: Be-
handling af kroniske smerter med NADA 
eller Magnet terapi

• Evt. Lungeforeningen og Gigtforeningen
Der er fri entre, og kaffe og lidt sunde snacks 

kan købes i sundhedsbaren. Vi glæder os til at 
se dig og din familie.

Generalforsamling en masse
Herskind Forsamlingshus holder generalfor-
samling med spisning onsdag 6. februar klok-
ken 18.00. (Det samme gør grundejerforenin-

JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
• Bogføring  
• Regnskab 
• Årsrapport  
• Budget 
• Rådgivning  

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

 
 
 

Når du har brug for det… 
 

http://herskind-forsamlingshus.dk
https://www.jbogr.dk/
http://mastaal.dk/cms/
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gen Lærkebo med tilmelding til Anne Kaae på 
telefon 2631 7810). Der er tilmelding til spisning 
til Anna Margrethe på telefon 5358 1303.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, og for-
slag skal være formanden i hænde senest 14 
dage før.

Efter generalforsamlingerne i Herskind For-
samlingshus og Lærkebo holder Landsbyrådet 
deres årsmøde klokken 19.30 i salen. Bestyrel-
serne håber med denne model at se lidt flere til 
generalforsamlingerne.

Kvinderne har stadig deres egen aften
I lighed med tidligere år holder vi quindeaften, 
hvor blandt andet Gi’ Gaven viser os de nye far-
ver og trends inden for mode. Galten Sko vil vise 
sko frem til enhver lejlighed.

Der er ligeledes behandlere og smykker - ja, 
kort sagt næsten som det plejer, men med en-
kelte nye udstillere.

Det sker fredag 29. marts klokken 19.00, og du 
kan glæde dig til det nye program, som bliver 
husstandsomdelt cirka tre uger før.

Quindeudvalget glæder os til at se dig til en 
hyggelig og forrygende dejlig aften.

Håber på fortsat opbakning
Kontingent for kalenderåret 2019 bliver op-
krævet medio januar, hvor medlemmerne mod-
tager en lille hilsen i postkassen. Bestyrelsen 
håber på din opbakning som medlem, også i 
det kommende år. 

Husk, at som medlem har du medindflydelse 
i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset går inden så længe i gang 
med at udskifte oliefyret til en luft/vand- varme-
pumpe. På sigt vil vi kunne spare lidt penge, da 
det bliver billigere at varme huset op.

Kom og hør mere om dette til generalforsam-
lingen.

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID

På                     .dk kan 
du finde bladet i digital 
version og læse meget 
mere om foreningerne 

i dit lokalområde...

Er du god til at tegne?
Skriv til os, hvis du vil 
være med til at gøre 
bladet mere levende

                      @gmail.com

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten
Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk
Eget serviceværksted - Egen montør og antennemand

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten
Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Eget serviceværksted - Egen montør og antennemandEget serviceværksted - Egen montør og antennemand

https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
http://herskindsigt.dk
http://herskindsigt.dk
http://www.2talgalten.dk/
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Projekt isolering er i gang
Nedbrydningen af skænkestuen begyndte i november, og nu           
arbejdes der hårdt på at blive færdige til januar

AF HENNING BIERING NIELSEN
familienkrogh@gefiber.dk
telefon 2382 2501

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST: I be-
gyndelsen af oktober arrangerede bestyrelsen 
høstfest. Der var et ganske godt fremmøde, og 
spisning var arrangeret som et sammenskuds-
gilde, så der var særdeles varieret buffet og en 
rigtig hyggelig stemning.

Første søndag i november holdt vi vores år-
lige andespil med amerikansk lotteri i pausen. 
Der var et rigtig fint fremmøde med deltagere 
fra lokalområderne i og omkring Skivholme.

Kommende begivenheder
Vi går nu en mindre aktiv tid i møde i forbindel-
se med vinteren. Meen!

Vi har netop påbegyndt en renovering af 
vores skænkestue. Rummet bliver ydervægs-
isoleret, får nye døre, et vindue bliver muret 

til, der kommer nyt gulv og nye skabe til por-
celæn og service. Et større projekt i et lille rum. 
Vi tilstræber frem mod jul at arbejde tirsdage 
og torsdage eftermiddag og aften. Kig forbi og 
giv et nap med. Arbejdet skal være færdigt midt 
i januar for udlejninger. Følg desuden med på 
vores facebookside.

Fredag 1. februar holder vi endnu et ”Liv i 
Forsamlinghuset”-arrangement. Denne gang 
med ”Her er en Sang”. Spisning og fællessang 
med et tremands-band. Se annoncen her i 
bladet. Vi håber på et stort fremmøde med god 
mad og festlig stemming. Tilmeld dig før din 
nabo!

Generalforsamling med spisning 
Torsdag 21. februar 2019 holder Skivholme For-
samlingshus sin årlige generalforsamling, som 
vi starter med spisning klokken 18.00. Følg des-
uden med i opslag på Skivholme Forsamling-
shus’ facebookside. Samt opslag på byskiltene.

På gensyn i Skivholme Forsamlingshus.

  Bestyrelsen i Skivholme Forsamlingshus
  
  Formand: Søren Stein  tlf. 4020 5158
  Kasserer: Rikke Kækel  tlf. 4025 6014
  Niels Jørgensen   tlf. 4087 5534
  Jesper Eriksen  tlf. 5046 4514
  Henning Nielsen tlf. 2382 2501 
  Gert Johansen   tlf: 2043 9955
  Ole Knudsen   tlf. 2927 9391
  Udlejning(Ivy Stein) tlf. 6071 9219

Bestyrelsen er i gang med at 
isolere skænkestuen. =>=>=>
FOTO: HENNING B. NIELSEN
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Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Fredag 1. februar 2019 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

Her er en SanG
en aften med fællessang
Et tilbud om en fælles sangaften for alle, der 
kan lide at synge. Bandet er tre konserva-
torieuddannede musikere, som har fundet 
sammen gennem fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje 
at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det unikke 
fællesskab og den smittende glæde, der opstår, når man synger 
sammen. Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med 
Her er en Sang vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger 
alene i badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat. 
Vi medbringer alt udstyr og uddeler vores egen sangbog med et bredt 
repertoire af blandt andre Kim Larsen, Sebastian, Benny Andersen 
samt viser, sange og salmer fra Højskolesangbogen. Helt uden at være 
højtravende. Vi akkompagnerer sangene, synger dem sammen med 
jer og krydrer dem med historier og anekdoter.
entré: 255,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.
Tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk

Tlf. 2360 4241
fjeldsted-anlaeg.dk

 Følger du                                    på Facebook?
                    Ellers skulle du tage at gøre det...

http://www.fjeldsted-anlaeg.dk/
http://mortenselservice.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Jul, nytår og kyndelmisse skal fejres
Det er en travl og festlig tid i kirken, hvor højtiderne                          
står i kø hele vinteren igennem

AF EVA BACH 
ladingvej10@gmail.com  
Telefon 3052 7460

DET ER “Black Friday” nu, hvor jeg er i færd 
med at skrive til Herskindsigt. Forbrugerfesten 
er i fuld gang og fred være med det! 

Det får mig til at tænke på, at kirkens sorte 
fredag jo må være langfredag. I katolske kirker 
bliver alteret ryddet, og hvis der er fløje på alter-
tavlen, bliver de lukket ind - det sker vist også i 
nogle danske kirker.

Når bladet udkommer, er vi i adventstiden, 
hvor alt peger frem mod jul, og så kan vi synge: 
”Julen er kommet med solhverv for hjerterne 
bange” med Grundtvig. “Bange hjerter” - hvad 
er nu det for noget midt i julen? Og solhvervs-
fest - er det ikke noget førkristent noget, hvor 
folk frygtede, at solen helt ville forsvinde, og 
at opgaven derfor var at formilde guderne? Så 
man slagtede en hest, lod det livsnødvendige 
blod gå til guderne, og så holdt man festspis-
ning af alt det kød - kartofler var ikke kommet 
til Europa endnu. Det virkede, for hvert eneste 

år vendte lyset tilbage!
Folk var vant til at feste på den tid af året, og 

det er derfor, Jesu fødsel er valgt til at blive fej-
ret 25. december. (Vi begynder som bekendt 
aftenen før) Ingen kender den rigtige dato, for 
den slags  var ikke interessant for 2000 år siden.

4. søndag i advent er i år 23. december, og 
derfor - så tæt på jul - bliver der inviteret til en 
såkaldt liturgisk gudstjeneste, som kan betyde 
en lille pause i travlheden med lys, dejlig musik 
og måske en fortælling. Det bliver i Skjørring 
Kirke kl. 15.00, og mens mørket falder på, kan 
der ønskes glædelig jul med klejner og gløgg.

24. december er der gudstjeneste i alle tre 
kirker, for så tidligt begynder vi danskeres fej-
ring af julen jo! 

• Skivholme Kirke klokken 13.30
• Sjelle Kirke klokken 14.45
• Skjørring Kirke klokken 16.00

De øvrige gudstjenestetider står på midtersi-
derne i Kirkebladet.

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Privat & erhverv
Facader
Gips 
Fuldspartling
Vægge/træværk
Filt/glasvæv
Loft
Renoveringer
Nybyg/tilbyg

Pensleriet
Provstevænget 8
8464 Galten

5054 8776
info@pensleriet.dk
www.pensleriet.dk

ALT INDEN FOR HAVE- 
OG ANLÆGSARBEJDE
• Beskæring, hækklipning, græsklipning
• Pleje og vedligeholdelse af private haver og grønne områder

Kontakt:
ok@maskinudlejning.dk
Tlf. 86 94 58 11 eller
Tlf. 40 63 03 47

A/S

http://www.pensleriet.dk
https://okmaskinudlejning.dk/
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1. januar 2019 - nytårsdag - gudstjeneste i 
Skjørring Kirke klokken 16.00. Bagefter kan der 
ønskes “Godt nytår” i champagne!

Nytårskoncert søndag 13. januar klokken 
13.30 i Skivholme Kirke. Anne-Marie Elbech og 
Rolf Sandmark vil igen spille dejlig musik, og 
så er der i sognegården hyggeligt samvær med 
sang, kaffe og den berømte svesketærte.

Søndag 3. februar klokken 10.30 i Skivholme 
Kirke er der “Kyndelmisse”, den gamle messe 
for indvielse af lysene til kirken. Kirkens lys 
bliver ikke mere indviet; men vi synes, det nok 
er værd at skønne på, at det nu for alvor kan 
mærkes, at dagslyset varer længere og længere. 
KFUM-spejderne medvirker og serverer bagef-
ter pandekager bagt over bål - lyder rygtet!

Kirkehøjskolen med gudstjeneste og kaffe
Arrangementer i Kirkehøjskolen, hvor der hver 
gang startes med en kort gudstjeneste i kirken 
ved stedets præst og derefter kaffebord og fore-
drag i Sognegården. Der er nærmere omtale på 
vores hjemmeside, i Kirkebladet og i folderen. 

Datoer og sted kommer her:

Torsdag 17. januar klokken 14.00 i Skivholme 
Kirke. Foredraget hedder: “Liv og død - gode 
historier, sange og melodier om døden og 
nærmeste omegn” ved fortællere og harmoni-
kaspillere Carl Erik Lundgaard og Mette Kath-
rine Jensen Stærk.

Mandag 4. februar klokken 14.00 i Storring 
Kirke. Foredraget hedder: “ At være sig selv - 
uden at være sig selv nok” ved tidl. højskolefor-
stander Svend Thorhauge.

Torsdag 28. februar i Galten. Foredraget hed-
der:” Håb i en håbløs tid - klimaforandringer, 
etik og håb” ved cand. theol og lektor i bioetik 
ved Københavns Universitet Mickey Gjerris.

Læs mere i det nye kirkeblad med den smukke 
forside med et billede fra Skivholme. Det 
fortæller, at når naturens lys svigter, kan vi hel-
digvis selv hjælpe til.

Glædelig jul og godt nytår!

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

  
    Følg                                    på Instagram og del dine egne  
      billeder fra lokalområdet
        
            #herskindsigt

http://torbensvendsen.dk
https://www.decoplant.dk/
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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 DET SKER...

 

 
 
December 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Fredag 21. 16.00 Hermus giver julekoncert Dagli’Brugsen Herskind 

Mandag 24. 13.30 Julegudstjeneste Skivholme Kirke 

Mandag 31. 10.00 Nytårsløb Afgang fra HB’s klubhus 

 
Januar 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 12. 14.30 Integrationskaffe for nytilflyttere og  
deres naboer 

Herskind 
Forsamlingshus 

Søndag 13. 13.30 Nytårskoncert med Elbech og Sandmark Skivholme Kirke 

Torsdag 17. 14.00 Liv og død - gode historier, sange og 
melodier om døden og nærmeste omegn 

Skivholme Kirke 

Torsdag 17 19.30 Lejlighedssange til enhver lejlighed Herskind 
Forsamlingshus 

Onsdag 23. 15.30 Sundhedsdag Herskind 
Forsamlingshus 

 
Februar 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Fredag 1. 18.00 Liv i Forsamlingshuset med  
spisning og koncert 

Skivholme 
Forsamlingshus 

Søndag 3. 10.30 Kyndelmisse Skivholme Kirke 

Mandag 4. 14.00 Foredrag ved Svend Thorhauge Storring Kirke 

Onsdag 6. 18.00 Generalforsamling for Lærkebo og 
Herskind Forsamlingshus 

Herskind 
Forsamlingshus 

Onsdag 6. 19.30 Årsmøde i Landsbyrådet Herskind 
Forsamlingshus 

Torsdag 21. 18.00 Generalforsamling med spisning Skivholme 
Forsamlingshus 

Torsdag 28. 14.00 Foredrag ved Mickey Gjerris Galten Kirke 

 
Marts 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Fredag 29. 19.00 Quindeaften Herskind 
Forsamlingshus 

 
April 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Søndag 7.   HB Gymnastikopvisning Herskindhallen 
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KOM OG SYNG

LEJLIGHEDSSANGE I

HERSKIND FORSAMLINGSHUS

Kære alle borgere i Herskind
Jeg er i gang med at udvikle et kunstprojekt i jeres by. Projektet hedder Lejlighedssange 
til enhver lejlighed og får premiere i forsamlingshuset i november 2019. 
Til projektet er jeg på udkig efter borgere fra Herskind by og opland, som kunne have 
lyst til at medvirke. Derfor vil jeg gerne invitere til en aften med Lejlighedssange, kaffe 
og kage, og en præsentation af projektet. Det sker i forsamlingshuset

torsdag d. 17. januar kl. 19.30 - 21.00

Mødet er uforpligtende og er for alle, som har lyst til at se, om det kunne være noget for 
dem. Det kræver ingen erfaring med kunst for at deltage. Alle er velkomne. Dog skal 
man være fyldt 18 år. 

Lidt om projektet
Lejlighedssange til enhver lejlighed består af ny skrevne lejlighedssange - 
lejlighedssange der modsat den klassiske lejlighedssang, sætter ord på fortiede og 
tabubelagte følelser i familien. Sangene skal synges af et publikum i Herskind 
forsamlingshus. Her er bordene er opstillet i den velkendte hestesko og et 
serveringspersonale står klar med sangskjulere. 

Lidt om mig
Jeg er sangskriver uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Jeg har boet i Borum 
og kender derfor Herskind. I dag bor jeg i Egå med min mand og to børn. 

De bedste hilsner og på gensyn

Kirstine Fogh Vindelev
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Hvilken vej blæser vinden i 
Aarhus Kommune?
Skepsis fylder mere en positive forventninger, når det gælder store 
møller i lokalområdet

AF BIRGIT SIEGFREDSEN
birgit.siegfredsen@gmail.com
Telefon 2811 7779

LOKALPOLITIK: Det var umiddelbart med 
stor glæde, jeg modtog nyheden om den nye 
beslutning vedrørende vindmøller, som Aarhus 
Kommune vedtog for nylig:

Flertallet valgte på et byrådsmøde for halvan-
den måned siden at fastholde, at Aarhus vil have 
kæmpevindmøller. Dermed forkastede partierne 
samtidig et forslag fra Venstres rådmand for 
Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, om ikke læn-
gere udlægge arealer til store vindmøller i kom-
muneplanen.

Flertallet af partier er for så vidt enige med 
rådmanden i at pille de hidtidige forslag ud af 
kommuneplanen. Dermed er der bred enighed 
i byrådet om at droppe de udlagte arealer til 
kæmpevindmøller på 150 meters højde ved Stud-
strup, Hårup, Todbjerg, Borum, Hørslev og Sol-
bjerg. Disse muligheder vil derfor blive fjernet 
fra kommuneplanen.

Modsat rådmanden ønsker venstrefløjen og 
de radikale i stedet at udlægge tre nye områder 
til kæmpevindmøller: Aarhus Havn samt et om-
råde nord for landsbyen Kasted i hjørnet op mod 
motorvejskrydset E45/Djurslandsmotorvejen og 
et område ved Vosnæs Gods i den nordøstligste 
del af kommunen.

• Konkrete ansøgninger om opstilling af 
store vindmøller bliver enkeltsagsbehan-
dlet, når byrådet har vedtaget den kom-

mende temaplan endeligt.
• Temaplanen indeholder mål og retnings-

linjer, der kan lægges til grund for enkelt-
sagsbehandling af hhv. store vindmøller 
og husstandsmøller.

• Teknik og Miljø vurderer mulighederne 
for at udpege arealer til store solener-
gianlæg.

Hvorledes skal man nu forholde sig til oven-
stående?

Jeg må tilstå, at min skepsis er større end min 
positive forventning, og det kan nok undre no-
gle.

Det skyldes, at man stadig vil åbne mulighed 
for enkeltsagsbehandling af opstilling, og 
dermed kan vores område igen komme i spil.

I min tid i Hørslevgruppen har jeg oplevet, at 
Aarhus Kommune tog en beslutning for så på 
et senere tidspunkt at ændre den til det oprin-
delige. Vi har også oplevet wwm-undersøgelser 
og borgerinddragelse på forskellige niveauer, 
og alligevel forlød det efterfølgende, at blandt 
andet Hørslev-området stadig var i spil.

Hvad skal man tro på? Det virker så utrovær-
digt fra politisk side, at Aarhus kommune det 
ene øjeblik beslutter, at et område bliver frita-
get, hvorefter man på et senere tidspunkt på 
grund af nye “vinde” (vindmøllelobbyen og ny-
bagte politikere) omgør tidligere beslutninger. 
Jeg forstår mere og mere betydningen af ordet 
politikerlede.

Derfor vil jeg stadig have en snert af skepsis, 
indtil det definitivt er besluttet, at man ikke vil 
opstille en 150 meter høj mølle i Hørslev.

LÆSER-KOMMENTAR
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Spor i Landskabet
AF HANS GRAVSHOLT
gefiberpost.dk  
Telefon 8695 4155

SPORET: Jeg har nu haft en samtale med en-
treprenøren, der skal stå for klipning af heg-
net på sporet vest for Præstbrovej. Han har 
talt med ejeren af slugten, som er indforstået 
med, at det beskæres. De vil gerne have, at 
hegnet ikke er i vejen, og vil spørge i Hertha, 
om det kan ”fjernes”. Desværre bliver det ikke 
i år, men først i det nye år. Det trænger hårdt, 
hvilket fremgår af fotoet.

FOTO: HANS GRAVSHOLT

Hvad er Galten-
Skovby App ?
Galten-Skovby App er en GRATIS informations-
app til dig, som bor i og omkring Galten-Skovby 
med interesse for at følge med i lokale nyhedsop-
slag og events.

Appen stilles til rådighed for lokalsamfundet 
for at digitalisere informationsflowet på tværs af 
borgere, foreninger, institutioner og erhvervs-
livet.

• ingen registrering
• ingen binding
• ingen debat/kommentarer
• ingen opsamling af oplysninger
• kun APP med lokal information og gode 

lokale tilbud

Appen kan bruges med Apple IOS og Android 
og kan også bruges på www.galtenskovbyapp.dk.

http://galtenskovbyapp.dk/
http://galtenskovbyapp.dk/
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Nytårsløb for alle
Kom og vær med, når boldklubben og Dagli’Brugsen Herskind slut-
ter året af med motionsløb

AF BIRGITTE H. NIELSEN
birgittehojklint@hotmail.com 
Telefon 2235 2008

SCOREBOARD I HALLEN: Der er kommet et 
flot scoreboard op på væggen i Herskindhallen. 
Det kan blandt andet anvendes til nyheder, til 
at holde styr på stillingen, når der for eksempel 
spilles floorballkampe, og til at holde styr på tid 
og øvelser til HB Fit og meget meget mere.  

Løb på årets sidste dag
I samarbejde med Brugsen afvikler boldklub-
ben nytårsløb i år om formiddagen 31. decem-
ber. Hold øje med Herskind Boldklubs hjemme-

side eller vores facebookside, hvor der vil 
komme yderligere information om løbet. 

Gymnastikopvisning 2019
Gymnastikopvisning for Herskind Boldklubs 
gymnastikhold holdes søndag 7. april 2019 
i Herskindhallen, så sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen den dag.

Ny hjemmeside
Herskind Boldklubs hjemmeside har fået en 
ansigtsløftning. Tag lige og smut ind og kig på 
www.herskindboldklub.dk - den er bare blevet 
super flot. 

Husk, at du også kan følge Herskind Boldklub 
på Facebook. 

 Følger du                                    på Facebook?
                    Ellers skulle du tage at gøre det...

Herskind Boldklub har nu egen livredder
Klubben er nu ikke længere afhængige af livreddere fra              
svømmebadet i Hinnerup, når de svømmer om fredagen

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6090 9364

TORSDAG 22. NOVEMBER fik Herskind 
Boldklub sin første livredder, og to mere står på 
spring til at tage prøven i den nærmeste frem-
tid.

Jeg, Asbjørn Winther, er nu godkendt af Hin-

nerupbadet til at fungere som livredder, og vi 
behøver derfor ikke længere have Hinnerupba-
dets livreddere til stede, når vi er i svømmehal-
len. 

Skulle du også have lyst til at prøve kræfter 
med livredning, så tag fat i Asbjørn. Det er slet 
ikke så svært, og man får en fantastisk hjælp og 
træning fra Hinnerupbadets side. Jeg er jo et 
levende bevis på, at man ikke behøver at ligne 
David Hasselhoff for at blive livredder.

https://www.facebook.com/Herskindsigt
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       Bestyrelsen:
         Formand: Peter Libergren
         Næstformand: Liv Stahl Madsen
         Kasserer: Jesper Green Jakobsen
         Sekretær: Birgitte H. Nielsen
         Best.medl.: Mogens Enevoldsen

Svømning indledt med succes
Rigtig mange har taget imod det nye tilbud om at svømme med HB, 
men der er stadig plads til flere

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6090 9364

SVØMNING: Så fik vi skudt gang i den første 
sæson af HB Familiesvømning, og vi er kommet 
rigtig godt fra start. 54 tilmeldte inden opstart, 
og 12 familier med 48 personer var med den 
første gang. Dejligt, at så mange vil være med, 
og tilbagemeldingerne har været helt overvæl-
dende positive. Masser af hygge og god motion 
for hele familien på en fredag aften - what’s not 
to like? 

Bustiderne er ændret
Der er kommet flere til løbende, men der er sta-
dig plads i både bus og svømmehallen, så tag 
chancen og kom med i svømmehallen. Det er 
gratis at tage med første gang, så man lige kan 
få det prøvet af. Jeg skal bare lige have besked 
inden, så jeg ved, at I kommer.

Der er lige et par ændringer, som i skal være 
opmærksomme på: Vi har ændret afgangstiden 
fra Herskindskolen fra klokken 17:45 til klokken 
18:00. Det tager ikke helt så lang tid at køre i bus 
til Hinnerup som forventet, og derfor kører vi 15 
minutter senere.

Det er nu også muligt at stå på bussen ved 
busstoppestederne i Herskind (ved Brugsen og 
Blomsterparken), hvis man er gående. Bussen 
stopper dog kun, hvis chaufføren kan se, at der 
er folk ved stoppestedet, så sørg for at komme 
i god tid. Man kan selvfølgelig også blive sat af 
samme sted på hjemvejen.

Som nævnt er tilbagemeldingerne super 
positive, og der er ingen tvivl om, at der bliver 
hygget, både sammen som familie men også på 
tværs af familier, klassetrin og så videre.

I sidste uge fik vi lov til at låne Hinnerupba-
dets nye “FUN BALL”, så der var rigtig mange 
børn, som fik lov til at prøve at løbe på vandet 
inde i denne fun ball, mens vennerne fik grinet 
fra bassinkanten.

Der er plads til alle
Husk, at du på ingen måde er udelukket fra 
HB Familiesvømning, selvom det kun er dig 
selv, eller hvis man har en alder, der ligger over 
gennemsnittet. Der er jo også både varmtvands-
bassin, dampbad og sauna, så en times wellness 
sammen med naboer og venner er også en mu-
lighed, hvor man så samtidig lige kan få vendt 
verdenssituationen.

Tilmelding foregår på Herskind Boldklubs 
hjemmeside: www.herskindboldklub.dk. 

http://herskindboldklub.dk
http://www.herskindboldklub.dk
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Ej blot til lyst 
Jeg vil i det følgende forsøge at beskrive og synliggøre den praktiske 
proces, det er at sætte et skuespil op i Hertha bofællesskab

AF KATRINE KROON 
Medarbejder hos Hertha
Telefon 3840 3401

SKUESPIL: Der skal gøres mange overvejelser 
og tages mange valg undervejs.  

Hvad skal vi spille og hvorfor? Hvor mange 
roller er der? Hvem egner sig til at spille hvad, 
og vil den enkelte udvikle sig undervejs og 
eventuelt opnå nye færdigheder? Hvem ønsker 
at medvirke af såvel beboere, medarbejdere, 
levefæller og andre frivillige? Hvor stor en rolle 
kan den enkelte overskue at påtage sig? 

Nogle ønsker at være med i specifikke stykker, 
men ikke i andre. Dramagruppen er i konstant 
forvandling. Hvem instruerer det pågældende 
stykke, står for musikken, koret, lyset, kostu-
mer, rekvisitter, sminkning og kulisser?  

Alle er med til at skabe
Selv har jeg været kulisseansvarlig i en del fores-
tillinger efterhånden, senest den nyopførte an-
den akt af Mozarts Tryllefløjte. Hele processen 
foregår dog i et tæt samarbejde mellem alle im-
plicerede, hvor vi hver især forsøger at bidrage 
og berige hinanden med hver vores synspunk-
ter. Alle er medskabende i forhold til evner 

FOTOS TILSENDT FRA HERTHA
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og formåen, indtil der bliver truffet endelige 
beslutninger om, at nu er det sådan vi gør!   

Undervejs bliver der udarbejdet plakat, sned-
kereret, søgt fonde, syet, solgt billetter og lavet 
lyssætning.    

Erfaringen har lært mig, at det er hen-
sigtsmæssigt selv at have en mindre rolle i det 
stykke, der skal opføres, for ud over at kunne 
støtte enkelte beboere undervejs giver det mu-
lighed for at få en oplevelse af den stemning og 
atmosfære, der danner baggrund og forståelse 
for, hvor vi bevæger os hen scenografisk. Er der 
et særligt tema, en bestemt tidsperiode, land-
skab, årstid og lignende, der skal tages hensyn 
til? De samme spørgsmål gør sig også gældende 
på kostumesiden, foruden hvad har vi på lager, 
hvad skal syes, tilvirkes og indkøbes?  

Det hele begynder med kaos
Til en start hersker der som oftest kaotiske til-

stande. Teksterne skal læres udenad, hvilket 
af og til kræver hjælp fra kontaktpersoner og 
øvrige medarbejdere uden for dramatid, og 
gennem prøverne begynder stykket langsomt 
at tage form. 

Der øves i mindre og større grupper: Replik-
ker, kor, musik, enkelte scener, indtil det hele 
skal sammenføjes og gerne gå op i en højere 
enhed. Én af de store udfordringer foregår ude 
bagved, hvor adskillige enten frivillige eller 
medarbejdere har ansvar for at sende skuespil-
lerne ind på scenen rettidigt.  

I mit kreative værksted mandag og onsdag 
formiddag arbejder vi i disse perioder også 
med tilblivelsen af kulisser, hvorfor materialer 
og måden, de er udfærdiget på, ofte tager ud-
gangspunkt i beboernes færdigheder, da jeg så 
vidt muligt bestræber mig på at inddrage alle 
på mine værkstedshold i processen, så også de, 
der ikke nødvendigvis selv har en aktiv rolle på 
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scenen, alligevel kan tage del i ejerskabet for 
stykket.  

Hvorfor egentlig drama?
Men hvorfor har vi overhovedet drama med 
som en del af vores rytme? 

Meget overordnet beskrevet mener vi, at 
det er medvirkende til at holde os sjæleligt 
bevægelige, men faktisk taler drama til hele 
mennesket, både hvad angår tanke, følelse og 
vilje. Tanken, i forhold til at lære udenad, ter-
pe, holde fokus og være koncentreret. Huske, 
hvor vi skal stå, og hvordan vi skal gebærde os. 
Det følelsesmæssige kommer blandt andet til 

udtryk i musikken, der ”bevæger” os, og san-
gen, der ”rører” os, samt i de forskellige karak-
terer, man må forbinde sig med for at kunne 
spille rollen. Viljen giver sig til kende dér, hvor 
vi aktivt agerer og fører rollerne ud i livet. 

Drama er medvirkende til at styrke de sociale 
sammenhænge. Vi lærer at kende vores besøgs-
tid, at holde os selv tilbage for at give andre 
plads. Vi lærer selv at tage vores plads og lade 
tilhørerne høre os, selv nede på den bagerste 
række. Vi lærer at lytte aktivt og i højere grad 
beherske vores motoriske færdigheder. Ofte 
må vi overvinde og skubbe egne grænser og 
turde mere, end vi måske ellers ville have været 
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i stand til under normale omstændigheder. I 
mange tilfælde er det også et led i den omvend-
te integrationstanke, hvor vi til fælles glæde ar-
bejder tværfagligt sammen med levefællesska-
bet. Vi bliver ganske enkelt belivede. 

For at det skal kunne lykkes, er dramagrup-
pen også afhængig af forståelse fra vore øvrige 
kollegers side.  Når hverdagen i perioder 
vendes på hovedet, og intet er, som det plejer. 
Arbejdshold ændres, tandlægetider skal flyttes, 
terapier aflyses, ja, så kan det godt være lidt ud-
fordrende. 

At sætte et skuespil op er i bund og grund 
én stor samarbejdsøvelse, der efter mange an-
strengelser og frustrationer går op i en højere 
enhed og munder ud i en forestilling, der af-
stedkommer klapsalver fra tilhørerne, som gør, 
at det hele har været umagen værd, og vi er alle 
vokset en smule. 

http://www.fribikeshop.dk
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KFUM-Spejdernes julemarked
Ledere og grupperåd takker for den trofaste støtte til spejderne

JULEMARKEDET ER NU vel overstået. 
Tombola og amerikanske lodder blev solgt, og 
gevinsterne udleveret. Dog kneb det med at få 
udsolgt af de ting, som spejderne selv havde 
lavet ved spejdermøderne.

I køkkenet blev der solgt æbleskiver og 
gløgg, også lidt mindre end tidligere år.

Der var mange besøgende, som gerne ville 
støtte spejderne - men ikke helt så mange som 
tidligere år.

De kreative  flettede  julestjerner og klippede 
julehjerter i klippeboden.

Udendørs var der mulighed for selv at lave 
sine stearinlys samt udvælge sig et juletræ og 
gran til kalenderdekorationen.

Pensionisterne her i nord har fået deres ju-
ledekoration, som ulvene med forældre selv 
havde lavet. 100 styk i alt.

HUSK i hele december måned, indtil juleaf-
ten, kan du købe dit juletræ hos spejderne. Det 
er på Præstbrovej 8 hos Kirsten og Hans Chris-
tian.

Tak, fordi du valgte at støtte spejderne på ju-
lemarkedet.

Ledere og grupperåd

FOTO: ANNA MARGRETHE KRISTENSEN
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Vinteren over arbejder nogle af spejderne på at tage plaskemærket. Det kræver en dukkert en 
søndag om måneden. Her har Mathilde og Laura lige været
en tur under vandet ved Knudhule 1. søndag i advent.
FOTO: MAJA HAMPEN JAKOBSEN

FOTO: ANNA MARGRETHE KRISTENSEN

https://jutlander.dk/
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Milepæl er nu i sigte
Virkeliggørelsen af projektet nærmer sig, og de kommende beboere 
glæder sig til at flytte ind

AF OLE WADSHOLT
maries.have@gmail.com
Telefon 2143 8116

BOFÆLLESSKABET MARIES HAVE nær-
mer sig en afgørende milepæl. Advokaterne er 
nået så vidt i processen, at stiftelsen af selska-
bet, der skal købe ejendommen, Præstbrovej 14, 
skete inden udgangen af november, og samti-
dig blev købsaftalen godkendt og underskrevet 
af begge parter.

Den endelige plan er at bygge 19 seniorbo-
liger, hvoraf de 17 er reserveret på forhånd. 

En gruppe af kommende beboere har været 
på en grundig besigtigelse af ejendommens 

udearealer med henblik på planlægning af 
disses udformning, skelforhold, anlægs- og 
rydningsbehov med videre. Også hensynet til 
de nærmeste naboer er blevet drøftet. Bære-
dygtighed og æstetik vil være væsentlige mål 
for have-/udegruppen.

Alle glæder sig
Inge og Rolf, som bliver boende i deres nu-
værende bolig i ejendommes stuehus, arbejder 
ihærdigt på at kunne aflevere gården i rigtig fin 
stand.

De mange kommende beboere i seniorfæl-
lesskabet glæder sig alle til at komme i gang 
med byggeriet og til at flytte ind og falde til i 
vores levende landsby.

  
    Følg                                    på infoskærmene i Brugsen
                   
       Så ved du altid, 
           hvad der sker...

https://www.facebook.com/Herskindsigt
http://alguld.dk
http://www.lipo-s.dk
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Kommunen indefra ...
Vores lokale medlem af byrådet skriver om sine oplevelser som 
politiker og om de beslutninger, som hun er med til at træffe

AF TRINE FRENGLER
trine@holtenfrengler.dk
Telefon 2762 8694

SÅ ER DET et år siden, der var valg til Byrå-
det. Det er noget af det vildeste, jeg har været 
med til. Kulminationen efter en lang og inten-
siv valgkamp, en lang valgdag og nat - og den 
fantastiske følelse: Jeg kom ind!

Den vilde eufori har lagt sig, og arbejdstøjet 
er taget i brug. Hver eneste dag føler jeg mig 
taknemmelig, fordi jeg har fået denne en-
estående chance. Det er spændende, indholds-
rigt, svært og sjovt. Jeg forsøger at deltage i 
mest muligt af det, jeg bliver inviteret til, jeg 
tilegner mig viden, som berettiger mig til at 
have en mening og en holdning, som jeg gerne 
deler med andre, og som er med til at give ind-
flydelse. 

MENNESKER MØDER MENNESKER er den nye, 
overordnede vision for Skanderborg Kom-
mune. 

En vision, som handler om, at uanset hvem 
du er, og hvordan du kommer i kontakt med 
kommunen, skal du mødes som det menneske, 
du er, og ikke som et nummer i et system. 

En vision, som handler om den menneske-
lige relation, hvor vi sammen finder løsninger 
og skaber resultater. En vision, som lægger op 
til, at Skanderborg Kommune er en kommune, 
hvor alle er med, og hvor alle skal tage ansvar 
og bidrage aktivt. 

Det er en vision, som står mit hjerte nært, og 
som danner grundlag for mit politisk virke. 

Hvor var det fedt, at så mange mødte op til 
det stort anlagt møde om kollektiv trafik. En 

god stemning, en ordentlig tone og relevante 
spørgsmål med mere eller mindre relevante 
svar fra panelet. En aften, der for mig gav ind-
tryk af, hvor vigtigt det er for os i nord, at der 
findes en bus, både øst/vest og nord/syd. Jeg 
vidste det nu godt i forvejen, men fremmødet 
giver et mandat til,stadig at nævne bus 112 - 
højt og larmende - hver gang chancen byder 
sig. Nu er den midlertidige løsning kommet på 
bordet. 

Der bliver en 112 om morgenen og om efter-
middagen, men med en omstigning i hen-
holdsvis Tilst og Voel. Midt på dagen, om af-
tenen og i weekenderne kan man bestille en 
flexbus til normal billetpris. Det er ikke opti-
malt, men dog bedre end en nulløsning.

Jeg får mange henvendelser fra jer med-
borgere. Nogle gange får I et navn og kontakt-
oplysninger på den, I skal have fat på, andre 
gange forsøger jeg at undersøge en sag selv. 
Uanset hvad, så llytter jeg til det, I har på hjerte. 
Bliv endelig ved med at kontakte mig. 

Et synligt resultat er bedre skiltning ved det 
skarpe sving på Engvej. Dejligt, at de endelig er 
kommet op. 

Jeg har også rejst en sag om at få gennem-
kørsel forbudt/ærindekørsel tilladt for tunge 
køretøjer på Engvej. Her er svaret desværre, at 
der er for lidt trafik, og at Aarhus Kommune 
ikke er interesseret i dette. Men der barsles 
med en ny trafikmåling i 2019, og dette kan 
måske give et andet billede og en anden af-
gørelse. 

Tak for jeres opbakning, tak for jeres altid 
venlige henvendelser.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår.



Indkaldelse til årsmøde i 
Landsbyrådet for Herskind og Skivholme

Onsdag 6. februar 2019 klokken 19.30 
i Herskind Forsamlingshus

 Der serveres øl, vand, kaffe og kage

1.  Valg af dirigent
2.  Landsbyrådets årsrapport fremlægges
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Landsbyrådets planer for det kommende år 
 Drøftelse og beslutning af Landsbyrådets arbejdsopgaver 
 det kommende år. Evt. nedsættelse af ad hoc grupper til 
 gennemførelse af opgaverne
5. Indkomne forslag:
 Landsbyrådet foreslår ændring af vedtægter.
 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være 
 formanden i hænde senest 1 uge inden årsmødet. 
 Forslag sendes til: inge:lorenzen@randers.dk
6. Valg til Landsbyrådet
 På valg:  Anna Margrethe Kristensen (modtager genvalg) 
                      Sofie Boesen (modtager ikke genvalg)
 Valget kan ske skriftligt, hvis der opstiller flere kandidater, 
 end der skal vælges
7. Valg af suppleanter. 
 Der vælges 1-2 suppleanter for 1 år
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
9. Valg af repræsentant til Hertha Bofællesskaber og 
 værksteder for 1 år.

Tag din nabo med – Tilmelding ikke nødvendig

http://www.herskindboldklub.dk/svoemning

