
 

 

Landsbyrådets årsrapport 2017 

Landsbydagen 

Landsbydag 2017 fik en rigtig god evaluering fra både deltagere og arrangører. Det var første gang at 

et nyt madhold skulle overtage ansvaret for fællesspisningen – og alt klappede. Der var endda flere, 

der sagde  noget i retning af, at det havde været hyggeligt. 

Hallen var et flot syn med utrolig mange farverige boder. Der var lagt op til, at lokale kunstnere 

kunne vise deres produkter – og det benyttede ”Krea-kids” sig af, ligesom flere voksne udstillede 

deres arbejde. 

 

Man kunne også se dragter fra forskellige tidsaldre – Eshøjgruppen viste bronzalderdragter og 

Sognegårdens sygruppe viste eksempler på de dragter, de syede til Luther fejringen i november. 

 

Galten bibliotek havde opstillet en fin bod, hvor børn og voksne kunne trække sig tilbage bladre og 

læse lidt eller spille et brætspil 

Underholdningen stod i musikkens tegn: skolekor, Musikskolens talenthold og Hermus´eget band. 

 

Musikken gav en rigtig god stemning gennem hele dagen og Herskind dilletanterne bidrog også til 

den gode stemning ved at introducere de enkelte indslag på en hyggelig og sjov måde. 

 

Snakken i Hallen gik lystigt – og det er netop et formål med dagen – at vi får snakket med hinanden, 

men ind imellem er der indslag, hvor det er nødvendigt med ørenlyd, som for eksempel, når der skal 

fortælles historier. Thomas Frøkjær havde sagt ja til at fortælle historier fra sin bog ”Tak for´ed”, 

hvilket blev afviklet til kaffe og æblekage i Kultursalen. Flere gav bagefter udtryk for at de var kede 

af, at de kun kunne være et sted af gangen. 

I november samledes det lille udvalg, der gennem de sidste år har planlagt Landsbydagene og efter 

en god snak om tingene blev udvalget enige om at stoppe, mens legen er god. 

De to hovedårsager, der kan nævnes er, at der faktisk er flere, der har udtrykt, at der er rigtig mange 

begivenheder at ”løbe til” i byen. Der er blevet spurgt om man kan slå nogle af festerne sammen ? 

Det har Landsbyrådet undersøgt og det har der ikke været stemning for. 

Den anden årsag er, at festudvalget er kørt lidt træt – og egentlig tænker, at man nogen gange må 

lukke ned for at noget nyt kan opstå. Der er kommet mange nye, unge familier til byen – og måske 

har de helt nye og bedre ideer. 

 

Tak for alle årene, hvor vi sammen har skabt en fantastisk dag. 

Med venlig hilsen de aktive fra: Forsamlingshusene, Herskind Folkekøkken, Spejderne, Skolen, 

Klubben og børnehaven, Hermus og alle de andre frivillige. 



Herskindsigt 

Landsbyrådet har, sammen med Herskidsigts redaktion, arbejdet på at organisere arbejdet med 

udgivelsen på en måde, hvor opgaverne er fordelt på flere hænder. Dette arbejde har ledt hen til at 

Herskindsigt er blevet en selvstændig forening der fra december 2017 varetager udgivelsen af 

bladet.  

  

Velkomstgaver 

I det forgangne år er der uddelt i alt  17  velkomstgaver til nye beboere i Herskind, Skivholme og på 

Herskind hede. 

Træallé 

Sjelle Bylaug har henvendt sig til LR med omkring et samarbejde om en træallé langs cykelstien 

mellem Sjelle og Herskind. Der var nogle tekniske barrierer og projektet blev indtil videre ikke til 

noget.  

 

Cykelsti ved Borum 

Fællesrådet i Borum har kontaktet Landsbyrådet med henblik på at støtte Fællesrådets ønske om en 

cykelsti til Aarhus. Landsbyrådet har delt opslag via Herskindsigt, Facebook og Infoskærm. 

 

Busstoppested 

Per Clauson-Kaas og Lone Mørch har tegnet et  forslag til etablering af buslomme på Langelinie ved 

Engvej. Forslaget er indsendt til Vej og Trafik i Skanderborg Kommune. 

 

Vælgermøde 

Forud for kommunalvalget afholdt Landsbyrådets (Herskindsigt) et vælgermøde i kultursalen på 

Herskindskolen. Alle partier var repræsenteret og aftenen blev bundet sammen af Herskindsigts 

redaktør Jakob Houg Jakobsen. Der var et godt fremmøde og gode debatter både blandt politikerne 

og vælgerne. 

 



 

Landsbyernes udviklingsmuligheder 

 

Den 9. januar 2018 deltog Landsbyrådet og flere andre Herskind-Skivholme-borgere i Skanderborg 

kommunes inspirationsaften, der skal lægge op til arbejdet med lokalplaner for lokalcenterbyer og 

landsbyer her i 2018. Vi fik 3 inspirerende oplæg fra Heidi Qvist Dalbjerg ”Samarbejde og 

kommunikation om udvikling af Sall” (Favrskov kommune), Morten Rose Vilholm ”Ejer Bjerge – et 

aktivt landsbyliv” et fælles samarbejde en række små landsbysamfund imellem, sat Knud Erik Elmann 

Jensen ”Landsbysamvirket, netværk og kommunikation”. Derefter var der mulighed for at tale med 

oplægsholderne og flere af kommunens afdelinger. 

Herefter kan landsbyerne byde ind med udviklingsplaner og forslag til Byrådet, der senest skal 

indsendes 1/6 2018, disse skal så indgå i arbejdet med et kommuneplantillæg. 

Den 1/3 2018 vil der være temamøde om trafik. 

På baggrund af mødet og kommunens opfordring foreslår Landsbyrådet og andre interesserede 

borgere, at vi i Herskind-Skivholme laver en inspirationsdag, for evt. at kunne byde ind med idéer til 

områdets fremtidige udvikling. Til denne dag er der i et eller andet omfang desuden mulighed for at 

få kommunen med. 

  

Velkomstgaver 

I det forgangne år er der uddelt i alt  17  velkomstgaver til nye beboere i Herskind, Skivholme og på 

Herskind hede. 

Bestyrelsen siger tak 

VI har i LR afholdt 5 møder. Landsbyrådets rolle og legitimitet i forhold til lokalsamfundet har været 

genstand for gode diskussioner. Der har det seneste år ikke været store sager og opgaver der har 

kaldt på LR´s opmærksomhed, ligesom opbakning til rådet synes dalende.  Det samlede Landsbyråd 

ønsker ikke at genopstille og Rådets fremtidige eksistens er således betinget af at mindst 3 nye 

medlemmer tiltræder Landsbyrådet.  


