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Leder
AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

Marts er blevet til april, og dermed 
sidder du med et blad, der er en 
måned forsinket. Det er der flere 

årsager til, men det skal jeg ikke trætte dig 
med.

I denne 160. udgave af Herskindsigt kan 
du læse et portræt af Anna Margrethe Kris-
tensen. Det er evigheder siden, at hun og 
jeg satte os sammen for at lave interviewet 
til artiklen, og at den først er blevet til nu, 
skyldes blandt andet balancen mellem 
redaktionens bemanding i forholdet til 
bladets indhold og form.

Jeg har af flere fået at vide, at man savner 
portrætterne af vores lokale borgere, og 
det er jeg på den ene side meget glad for. 

På den anden side må jeg også konstatere, 
at det kræver kræfter at producere.

Det er ambitionen, at Herskindsigt hele 
tiden skal forbedres på indholdssiden. Ne-
top med flere portrætter og artikler, som vi 
selv skriver. Fordi mange er glade for det, 
og det er jo derfor, vi laver bladet.

Men mere og bedre indhold kræver flere 
hænder og øjne, især når det kommer til 
selve formen -  altså layoutet. 

For mange kokke fordærver maden, siger 
man, men det gør for få altså også. Derfor 
er vi mere eller mindre desperate for at få 
flere med, hvis bladet skal bestå på sigt.

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem du 
er, og hvad du kan, hvis blot du har en hold-

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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“For mange kokke fordærver maden, siger 
man, men det gør for få altså også”

ning til, hvordan Herskindsigt skal udvikle 
sig - hvis Herskindsigt skal udvikle sig.

Måske er du senior og god til grammatik 
og stavning - så kan vi bruge din hjælp til at 
læse korrektur.

Eller er du ung og interesserer dig for 
grafik og layout? Så har vi de nyeste og 
førende programmer, som du kan slå dig 
løs i. Vi giver oven i købet gerne et gratis 
kursus, så du kan komme godt i gang.

En stille drøm er at skabe et hyggeligt 
redaktionsmiljø, hvor ung som gammel 
og høj som lav i fællesskab producerer et 
blad, vi kan være stolte af, og som borgerne 
i Skivholme Sogn er glade for.

I sommer viste en undersøgelse, at Her-

skindsigt stadig er populært i sin trykte 
form. Det blev vi glade for at finde ud af, og 
derfor vil vi også gøre (næsten) alt for, at 
du stadig kan hente bladet i din postkasse 
fire gange om året.

Som situationen er lige nu, er vi bare så 
få, at hvis en enkelt falder fra, er der ikke 
længere noget blad.

Betragt det derfor som rettidig omhu, at 
jeg hermed opfordrer dig, som har viden 
om og interesse for dit lokalområde til at 
melde dig. Hvad nu, hvis det viser sig at 
være virkelig spændende? Så vil du jo nø-
dig gå glip af det.

Vel?
Herskindsigt byder dig velkommen!

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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Landsbyrådet arbejder videre
Landsbyrådet har set tilbage på årsmødet i februar og set frem og 
fået taget hul på, hvordan det næste år skal forme sig

AF INGE LORENZEN
medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

ÅRSMØDET VAR EN rigtig fin oplevelse. Der 
var cirka 30 fremmødte, og heraf var der en 
del, der deltog for første gang. Grundejerfore-
ningen Lærkebo og Herskind forsamlingshus 
havde valgt at lægge deres generalforsamlinger 
på samme tidspunkt, og efter de to generalfor-
samlinger var afviklet, kunne man gå videre til 
næste punkt på dagsordenen, nemlig Landsby-
rådets årsmøde, hvor flere så blev ”hængende” 
og deltog.

Tanken med at slå flere møder sammen er no-
get, som Landsbyrådet vil opfordre de forskel-
lige foreninger til at tænke i, da det fungerede 
fint - dog skal tidsplanen justeres.

Ønske om byforskønnelse
Der var en god og livlig debat på årsmødet, hvor 
man i grupper diskuterede ønsker og behov for 
området.

Der er efterhånden konsensus om flere ting, 
som også er beskrevet i Landsbyrådets visions-
rapport. Blandt andet er der behov for at arbej-
de med trafiksikkerhed, der er ønske om stisys-

temer og lignende. 
Når vi ser fremad, har Landsbyrådet besluttet 

at dele året op i to perioder: Før sommerferien 
vil vi arbejde med trafiksikkerhed, byforskøn-
nelse og holde café-dage.

Angående trafiksikkerhed deltog vi i Vej og 
Trafiks inspirationsmøde den 7. marts.

Vi har samarbejdet med Brugsen om at få 
lavet et gangareal, så man uhindret kan komme 
fra Langelinie til Fuglevænget. Søgt midler til 
etablering af gangareal og ”trafiksanering” af 
Brugsens P-plads.

Vi vil prøve at samle en lille byforskønnelses-
gruppe, der kan udarbejde et forslag til byporte 
og beplantning. Brugsen har allerede meldt sig 
på banen og er villige til donere blomsterløg.

Hvis du har lyst til at deltage gruppen kan du 
maile til inge.lorenzen@randers.dk.

Forsøg med café-dage
Visionsrapporten beskrev et stort ønske om 
etablering af en café i området. Landsbyrådet 
har diskuteret hvor og hvordan, men har ikke 
fundet den optimale løsning endnu. Det skal 
imidlertid ikke forhindre os i at starte et lille 
forsøgsprojekt op. Vi har aftalt at holde café i 
Herskind Forsamlingshus i juni. Det bliver tors-
dag den 6., 13., 20. og 27. juni. Torsdag er nok 

https://herskindsigt.dk/side2
http://mortenselservice.dk
http://kran-elektro.dk
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ikke den optimale dag, men er valgt fordi for-
samlingshuset ofte har lejet ud om fredagen.

Konceptet bliver til undervejs, men der kan 
helt sikkert købes kaffe og kage, øl og vand og 
en let, børnevenlig menu til aftensmad, hvis 
man har lyst til at blive hængende.

Der vil være musik i højtalerne, brætspil og 
hvad vi nu ellers finder på.

Det ny Landsbyråd består af: Anna Margrethe 
Kristensen (formand), Tina Thybo Sørensen 
(sekretær), Anne Kaae (kasserer), Heine Palles-
gaard og Inge Lorenzen.

Du kan komme i kontakt med Landsbyrådet 
på landsbyrad@gmail.com, og du kan læse re-
ferater og andet på www.herskindsigt.dk/lands-
byråd.

Landsbyrådet består af (fra venstre) Tina Thybo Sørensen, Inge Lorenzen, Anne Kaae, 
Anna Margrethe Kristensen og Heine Pallesgaard.

https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Generalforsamlingen flytter
Bestyrelsen for Herskind Brugsforening prøver noget nyt                   
og flytter det årlige medlemsmøde lidt mod nord

AF MORTEN DAM, FORMAND
morten@mortenselservice.dk 
Telefon 2371 6571

GENERALFORSAMLING Som noget nyt af-
holdes generalforsamlingen i boldklubbens 
kantine i hallen den 25. april kl. 19.00.

Vi har valgt at holde generalforsamlingen i 
boldklubbens lokaler, dels for at spare lejeud-
gifter, og for at gøre noget andet end vi plejer 
- vi ryster posen lidt.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer, så vi 
kan få nogle input til, hvordan vi kan gøre det 
endnu bedre i vores fælles butik. Vi skal have 
valgt et nyt bestyrelsesmedlem, så hvis du er 
frisk på at gøre et stykke arbejde for lokalsam-
fundet og butikken, så hold dig ikke tilbage.

Vi er en ung bestyrelse med syv medlemmer 
samt uddeleren, og vi har et fantastisk godt 

samarbejde. Gennem COOP kan vi tilbyde en 
masse spændende kurser,  som er gratis for dig 
som bestyrelsesmedlem. Er du interesseret, så 
spørg endelig mig eller en anden fra bestyrel-
sen om, hvad det er vi laver, og hvad det egent-
lig indebærer at være i Brugsens bestyrelse.

Dagsorden og regnskab vil ligge i butikken 
senest en uge før generalforsamlingen.

Modernisering godt i gang
Efter et par stabile år med pænt overskud er 
vi nu klar til at modernisere Brugsen, og når I 
læser dette, er vi allerede godt i gang. Vi får ny 
belægning på p-pladsen, nye skilte, opdateret 
belysningen ved p-pladsen, indgangspartiet 
får et løft og meget mere. Er du nysgerrig på at 
høre mere, så kom til generalforsamlingen.

Angående kommende arrangementer hen-
viser vi til info-skærm i butikken.

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… 
 

Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

Fredag 10-16 eller
ring for aftale 40 34 51 14

Guldsmed

https://www.jbogr.dk
http://alguld.dk
http://lipo-s.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Ny viceskoleleder på plads
1. marts 2019 tiltrådte den nye viceskoleleder,                                       
som her skriver et par ord om sig selv

AF RIKKE WENNEBERG
rikke.wenneberg@skanderborg.dk
Telefon 3057 5200

1. MARTS VAR også dagen, hvor der blev 
holdt fastelavn, så det var en meget festlig dag 
at starte. Hurtigt blev det klart, at der ikke var 
store chancer for at lære navne at kende den 
dag. Jeg er imponeret over alle de flotte og krea-
tive kostumer.

Jeg har været rundt og besøge eleverne i 
deres klasser, og når jeg spørger dem, hvad det 
helt særlige ved skolen er, er de enige om, at det 
at være elev på en lille skole, hvor de fleste ken-
der hinanden, er noget af det allerbedste. Her-
udover nævner rigtig mange, at de ikke oplever 
dril-lerier i skolen.

Det er dejligt at høre, og jeg er naturligvis 
optaget af alle elevers læring, trivsel og deres 
personlige mestring hele vejen igennem deres 
skolegang.

En tryg overgang for skolestartere
I Hovedgård havde jeg et tæt samarbejde med 
dagtilbuddene i forhold til at skabe en tryg 
overgang for nye elever, således at børnene 
oplevede at blive mødt af en børneparat skole, 

og børnene var klar til en skolehverdag. Denne 
overgang for dette års skolestartere i Herskind, 
er vi godt i gang med, og jeg glæder mig til at 
tage imod dem.

Jeg har siden 2001, hvor jeg blev uddannet 
lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium, ar-
bejdet i skoleverdenen. Som nyuddannet blev 
jeg ansat som lærer på Elbæk Efterskole og var 
der frem til 2010.  De seneste 3½ år har jeg været 
pædagogisk leder på Hovedgård skole i Hor-
sens kommune. I de mellemliggende år var jeg 
ansat på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg, 
hvor jeg de første år underviste udskolingen i 
matematik og fysik/kemi og senere indskolin-
gen i primært matematik og natur/teknologi.

Privat bor jeg i Skanderborg sammen med 
min mand og vores to piger på 14 og 10 år.

Billedet af skolen holder
Inden jeg søgte jobbet, var jeg opsøgende i 
forhold til viden om skolen, og der tegnede 
sig et tydeligt billede af, at skolen er båret af et 
stærkt forankret lokalmiljø, engagerede foræl-
dre og dygtige lærere. Det er bestemt et billede, 
som jeg, her i min første tid, har oplevet. Jeg 
glæder mig til, sammen med skolens øvrige 
personale og bestyrelsen, at fortsætte udviklin-
gen af Herskind Skole og Børnehus.

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

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

To nye æresmedlemmer
Formandens jubilæum blev fejret på generalforsamlingen,          
som også udløste ære til to trofaste hjælpere

ANNA MARGRETHE KRISTENSEN 
kajoganna@outlook.dk 
Telefon 5358 13

GENERALFORSAMLING: startede med fæl-
lesspisning sammen med grundejerforenin-
gen Lærkebo.

Anne Kaae og jeg havde lavet grøntsagssuppe  
af madspildsråvarer fra Dagli´Brugsen Her-
skind.Herefter gik man i hvert sit lokale for at 
holde generalforsamling.

På generalforsamlingen blev der valgt en 
bestyrelse bestående af fem personer. Ifølge 
vedtægterne kan bestyrelsen bestå af 5-7 besty-
relsesmedlemmer, så bestyrelsen fik derfor be-
myndigelse til at indsupplere med 1-2 mere i 
bestyrelsen.

Sidder der en blandt læserne, som har lyst  til 
at komme i forsamlingshusets bestyrelse? Kon-
takt da en fra bestyrelsen. Vi har 4-5 møder år-
ligt af 1-1 ½  times  varighed. På møderne kan vi 
for eksempel drøfte  drift/økonomi, renovering  
og  arrangementer. 

Håber dette har vakt din interesse, og at du er 
vores nye bestyrelsesmedlem for det næste år.

På generalforsamlingen blev jeg som for-
mand fejret for mit virke som formand i 30 år.

Der blev endvidere udnævnt to af forsam-
lingshusets medlemmer til æresmedlemmer: 
Orla Ettrup og Kaj Kristensen, som begge er tro-
faste hjælpere i forsamlingshuset, når der skal 
renoveres.

 Kontingent 2019 
Bestyrelesn har besøgt alle postkasserne i Her-
skind, hvor der er i lagt kontingentopkrævning 
til Herskind Forsamlingshus.

Har du endnu ikke betalt kontingent, kan 
det nås endnu – bedre sent end aldrig. Måske er 
opkrævningen blevet væk blandt reklamer og 
ugeaviser?

Et medlemskab til forsamlingshuset koster 
årligt pr. husstand kr. 175,-, folkepensionister kr. 
100,-. Dette beløb kan du indbetale på reg. 9436 
konto 4340030759  eller Mobile Pay 587831. Husk 
at skrive din adresse og husnummer.

Bestyrelen håber, at du vil tegne eller genteg-
ne medlemskab til forsamlingshuset. Medlem-
skab giver medlemsfordele, blandt andet i form 
af billigere leje af huset og dets inventar.

http://herskind-forsamlingshus.dk
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Kom med i borgerforeningen
Hvis du bor i Herskind, opfordres du til at melde                                   
dig ind og bidrage til fællesskabet

AF ALLAN E. CLEMMENSEN 
alc@ramboll.com
Telefon 4054 4583

HERSKIND BORGERFORENING mangler 
medlemmer, så husk at forny dit medlemskab.

Legepladsen på Fuglevænget drives og 
vedligeholdes af Herskind Borgerforening. 
Dette har siden Fugle- og Vibevænget blev 
udstykket i 1960’erne været aftalt med kom-
munen. Kommunen ejer de tre grunde, lege-
pladsen består af, og stiller dem til rådighed 
for Herskind Borgerforening. Foreningen står 
også for at afholde den årlige sankthansfest 
på lege-pladsen med gratis middag for alle 
medlemmer og deres husstande. Hvis Herskind 
Borgerforening ikke længere eksisterer eller 
vedligeholder legepladsen, kan denne i stedet 
udstykkes til tre byggegrunde midt i Herskind.

Der har netop været generalforsamling i Her-
skind Borgerforening.

Formanden berettede på generalforsamlin-
gen at: 

Legepladsen har fået nye fodboldmål og det 
har medført, at fodboldspillet er blevet mere 
populært, der bliver spillet fodbold året rundt.

Der er blevet afholdt to legepladsdage i 2018, 
som begge har været godt besøgt. På lege-
pladsdagene er der blandt andet opstillet nye 
fodboldmål, udlagt knust asfalt på stien mel-
lem legepladsen/Fuglevænget og Vibevænget, 
samt udlagt flis ved hækken mod Fuglevænget. 
Men ovenstående har også været omkostnings-

tungt, og sammen med den markante til-
bagegang i medlemstallet har det resulteret i 
et underskud. Medlemstallet er reduceret med 
cirka en tredjedel.

Borgerforeningens ønsker/planer for de 
kommende år:

Borgerforeningen vil arbejde på en større in-
vestering på legepladsen, fx et legestativ eller 
motionsredskaber – forslag modtages gerne.

Af nye tiltag kan nævnes loppemarked 1. juni, 
hvor der kan købes et bord/salgsplads, og fore-
ningen vil sælge øl og sodavand m.m.

Men borgerforeningens ønsker/planer kan 
ikke gennemføres uden medlemmer. Medlem-
mernes kontingent går til de løbende udgif-
ter, men medlemstallet har også betydning i 
forbindelse med ansøgninger til diverse fonde  
og lignende.

Husk derfor at forny dit medlemskab eller 
bliv nyt medlem, så vi også har en legeplads om 
fem år.

Kontingent er 250 kroner pr. husstand og for 
pensionister 175 kroner pr. husstand.

Udover drift og vedligeholdelse af legeplad-
sen, kan du som medlem deltage gratis i sankt-
hansfest inkl. spisning. 

Betaling af kontingent sker ved bankoverfør-
sel til:  Reg. 9436 konto 4361500275. Der arbejdes 
på mobilepay. Husk at oplys navn og adresse.

Nye medlemmer bedes sende en mail til Jane 
Thomsen på jt@sabrokro.dk.

Du kan også følge os på Facebook: herskind-
borgerforening.
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Skivholmes fastelavnssoldater 
Traditionen tro blev der holdt fastelavn i Skivholme Forsamlings-
hus og soldaterne var på tur for at samle penge ind til festen

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6090 9364

LØRDAG 2. MARTS 2019 mødtes alle soldater 
i forsamlingshuset kl. 8.30 for at få uniform på. 
Der var i år 11 soldater i kompagniet, som alle 
kom med godt humør, og kampgejsten var i 
top. Klokken 9.00 var der afgang med traktor 
og vogn.

Hele oplandet rundt om Skivholme blev 
besøgt af soldaterne, og de blev som altid vel 
modtaget alle steder.

Borgerne blev mødt med sang, og der blev 
raslet med bøssen i håb om, at der ville falde 

en skilling af til fastelavnsfesten i forsam-
lingshuset. Mange steder fik soldaterne også 
saftevand, slik eller flødeboller, hvilket jo altid 
er godt for en hårdtarbejdende soldat.  Alle 
borgere fik en invitation til fastelavnsfesten om 
søndagen i forsamlingshuset.

Da det blev frokost, blev soldaterne kørt til-
bage til forsamlingshuset, hvor der blev serve-
ret spaghetti med kødsovs til alle. Det var noget, 
der faldt i god jord, da soldaterne jo allerede 
havde været på farten i tre timer. Der blev spist, 
drukket og samlet kræfter, og da alle var fær-
dige, så var det af sted igen.

Soldaterne blev kørt til toppen af bakken i 
Skivholme, og så foregik resten af turen til fods. 
Det var selvfølgelig ikke noget problem for en 

Skivholmes friske soldater sørger for at 
holde de stolte traditioner i hævd.
FOTO: ASBJØRN WINTHER
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veltrænet soldat, men der var dog flere, som 
mente, at det var sjovere at blive kørt rundt 
med traktor og vogn.

Klokken 16 var alle borgere besøgt og, de 
trætte soldater vendte hjem til forsamling-
shuset, hvor der var lavet varm kakao og frisk-
bagte fastelavnsboller til alle.

Søndag klokken 14 var alle soldater igen klar 
i uniform, for da skulle der være fest i forsam-
lingshuset. Mange skivholmeborgere var mødt 
op, og festen blev åbnet med indmarch og sang 
af soldaterne, klovnen optrådte som altid med 
et par festlige indslag, og så var det tid til kaffe, 
fastelavnsboller og lagkage til alle.

Festen kulminerede, da soldaterne og de 

fremmødte børn skulle slå katten af tønden. 
Der blev ikke sparet på kræfterne, men det tog 
alligevel en rum tid, før tønden måtte give op 
og faldt til jorden sammen med alt det slik, som 
var inden i.

Der blev leget stoleleg, stopleg, danset limbo 
og ballondans, og det forlyder, at alle havde en 
rigtig hyggelig fastelavnsfest. Der var dog flere 
af soldaterne, der var lidt trætte, men så var det 
jo heldigt, at der blev delt slikposer ud til alle, så 
de kunne få hævet energiniveauet igen.

En stor tak skal lyde fra hele soldaterkom-
pagniet til alle jer borgere, som støttede op 
om fastelavnssoldaterne og fastelavnsfesten i 
Skivholme Forsamlingshus.

Som altid mødte soldaterne god opbakning 
fra borgerne i området.
FOTO: ASBJØRN WINTHER
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Forårstid er bryllupstid
Det er med at være ude i god tid, når datoen for det store JA skal 
findes. For heldigvis er der travlt i kirkerne

AF EVA BACH 
ladingvej10@gmail.com  
Telefon 3052 7460

“- OG JULEN varer li’e til påske. Nej, det er 
ikke sandt. Nej, det er ikke sandt, for indimel-
lem kommer fasten.”

Tidligere var fastetiden med forsagelse af kød 
til minde om Jesu 40 dage i ørkenen. Fastetiden 
begyndte “askeonsdag” lige efter fastelavn, 
og inden da skulle det kød, som ikke kunne 
gemmes, spises op. Hvis nogle faster nu om 
dage, er det nok for at fremme sundheden og 
ikke fromheden!

Påsken falder sent i år; men den kommer i 
april med påskedage, fridage, helligdage. Det 
skriver jeg nogle barndomserindringer om i 
Kirkebladet side 16-17.

Forårstiden plejer at være tid for bryllups-
fester, og hvis det afgørende “JA” skal siges i 
kirken, vil det nok være en god idé at kontakte 
præsten tidligt i planlægningen angående da-
toen, for at alt kan være fint og i orden - graver, 
organist og kirkesanger skal jo også involveres. 
Det gælder også tid og sted for barnedåb. Hel-
digvis er der stor travlhed i kirkerne - det skri-
ver Thomas Frøkjær om i Kirkebladet side 15.

I Kirkebladet er der fyldig omtale af kom-
mende arrangementer, så her kommer datoer 
og en kort omtale:

Søndag 28. april klokken 10.30: Konfirmation 
i Sjelle Kirke. Navnene står i Kirkebladet.

Søndag 5. maj klokken 10.30 og 10. juni klok-
ken 10.30: Konfirmation i Skivholme Kirke. 
Navnene står i Kirkebladet.

Onsdag 15. maj klokken 14.15 i Skivholme 
Kirke: Løvspringsgudstjeneste. Tilrettelagt for 
“Tjørnehaven”, men alle er velkomne.

2. pinsedag mandag 10. juni klokken 14.00 
i Storring Præstegårdshave: Friluftsgudstje-
neste. Områdets præster medvirker, og bagef-
ter underholder et kor sammensat af de tre 
lokale kirkekor under ledelse af organist Tho-
mas Christiansen.

Søndag 2. juni hele eftermiddagen! Årets 
sommerudflugt. Turen går til Herning og 
omegn: Feldborg Kirke, “Den hvide by” i Birk. 
Kaffe og kage hos “Brødrene Price”. OBS!!! 
Tilmelding senest 2. maj - se i Kirkebladet.

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd
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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

Yoga i Hertha
AF MIKKEL BROSTRØM
Underviser
Telefon 4059 8984

VI ARBEJDER MED smidighed og lethed i 
kroppen og har blandt andet fokus på ånde-
drættet og en sund tarmflora.

Stedet er Herthahus (salen), og vi mødes 
hver tirsdag fra 19.30 til 21.00. Det koster 40 
kroner pr. gang, og du skal selv medbringe 
egen yogamåtte og tæppe.

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

http://torbensvendsen.dk
https://www.decoplant.dk/
https://www.facebook.com/Herskindsigt
http://www.fribikeshop.dk
http://www.2talgalten.dk/
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 DET SKER...

 

April 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Torsdag 25. 17.30 Generalforsamling i Maries Have Herskind 
Forsamlingshus 

Torsdag 25. 19.00 Generalforsamling i Herskind 
Brugsforening 

Herskind Boldklubs 
kantine 

Lørdag 27. 10.00 Legepladsdag ved Herskind 
Borgerforening 

Legepladsen på 
Fuglevænget 

 
Maj 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Torsdag 2. 19.00 Landsbyrådet inviterer til møde om 
byforskønnelse 

Herskind 
Forsamlingshus 

Lørdag 4. 11.00 Åben Dag med bl. a. bagagerumssalg Hertha 

Søndag 5. 10.30 Konfirmation Skivholme Kirke 

Onsdag 15. 14.15 Løvspringsgudstjeneste Skivholme Kirke 

 
Juni 2019 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 1. 12.00 Loppemarked ved Herskind 
Borgerforening 

Legepladsen på 
Fuglevænget 

Torsdag 6.  Cafédag ved Landsbyrådet Herskind 
Forsamlingshus 

Mandag 10. 10.30 Konfirmation Skivholme Kirke 

Torsdag 13.  Cafédag ved Landsbyrådet Herskind 
Forsamlingshus 

Torsdag 20.  Cafédag ved Landsbyrådet Herskind 
Forsamlingshus 

Søndag 23.  Sankthansaften med spisning og bål Skivholme 
Forsamlingshus 

Søndag 23.  Sankhansaften med spisning og bål Legepladsen på 
Fuglevænget 

Torsdag 27.  Cafédag ved Landsbyrådet Herskind 
Forsamlingshus 
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Spor-nyt
AF HANS GRAVSHOLT
gravsholt.hans@gmail.com  
Telefon 8695 4155

SPORET: Som mange sikkert har registreret, 
er hegnet i slugten vest for Præstbrovej blevet 
beskåret. Det er Skanderborg Kommune, der 
har sørget for det. Mange tak for det. Ved en 
tur på sporet medio februar kunne det kon-
stateres, at der på sporet vest for Engvej 2 var 
meget vand på sporet. Nogle dage senere var 
der ikke meget tilbage, men et dræn er vist 
stoppet. Brugeren af jorden nord for sporet 
har været opmærksom på det.

Der er ikke nyt om sporudvidelsen mod 
vest og forbedringen på Herthas jord. Der skal 
holdes møde om det i april. Mere om det se-
nere.

Gratis blomster
AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

LANDBRUG: Som noget nyt har landmand 
Steen Nørgård forsøgt sig med at så blomster 
på det nordligste stykke af marken nord for 
Langelinie 50 mellem Herskind og Sjelle.

Meningen er så, at borgere i vores lokalom-
råde gratis kan plukke sig en buket derfra.

“Det er første gang, vi har sået frø, der er så 
små, men hvis alt lykkes, så skulle der gerne 
være blomster til borgerne i Herskind, Sjelle 
og Skjørring,” fortæller Steen Nørgård.

Vil du have din annonce i bladet?
Ring til Per på 6049 6467

http://www.galleri-udsigten.dk
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Hvis der noget, du vil vide om Herskind Forsamlingshus, så er det Anna Margrethe, du spørger.
FOTO: JAKOB HOUG JAKOBSEN
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Man skal ikke bare være der,    
man skal også ville det
Anna Margrethe Kristensen har stadig masser af visioner for       
Herskind Forsamlingshus. Den dag, hun ikke længere har det, 
håber hun, at nogen beder hende om at trække sig

AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

DET ER EN aktiv kvinde, du nu skal læse om. 
Så aktiv, at hun lige har været en af de fem 
nominerede til Årets Energibombe 2019 – en 
pris, som AURA Energi uddeler. Prisen gik til an-
den side, men det ændrer ikke på, at Anna Mar-
grethe Kristensen i mange år har gjort en særlig 
indsats for sit og vores lokalområde. Hun kan 
nemlig ikke lade være.

For nylig fejrede Anna Margrethe 30-års ju-
bilæum som formand for Herskind Forsam-
lingshus, og indtil videre har hun ingen planer 
om at stoppe.

En barndom på landet
Interviewet foregår netop i forsamlingshuset, 
hvor Anna Margrethe med vanlig gæstfrihed 
byder på kaffe og lidt sødt. Sådan er der mange, 
der kender hende, og sådan kan hun godt lide 
at være.

”Jeg er vokset op på landet, og der var man 
vant til, at kom der nogen til frokost eller til ef-
termiddagskaffe. Og så kom de jo med ind. Der 
var altid mad på bordet,” fortæller Anna Mar-
grethe om barndomshjemmet.

Hun kom til verden i foråret 1950, født i Als 
ved Øster Hurup og senere opvokset på en stor 
gård i Gudumholm, syd for Aalborg.

”Vi var otte søskende, og jeg var den ældste og 

den eneste pige i flokken, så man kan sige, det 
var barnepigen, der blev født først,” siger Anna 
Margrethe.

Da hun havde afsluttet 9. klasse på den lokale 
kommuneskole, kom Anna Margrethe i huset 
hos en af sine lærere, inden hun fortsatte på 
husflidsskole i Kerteminde fra 1968 til 1970. Her 
handlede det mest om håndarbejdslære, men 
det var også i den periode, at hun mødte Kaj.

”Det var, fordi jeg havde bil som en af de få på 
skolen. Så kørte jeg herop og var med hjemme 
hos nogen fra Låsby. Vi var i byen i Aarhus, og ja 
… Sådan går det,” smiler Anna Margrethe.

Den 1. maj 1970 flyttede Anna Margrethe til 
Herskind. Kaj havde allerede bygget huset på 
Vibevænget, så reden var klar.

Der var nok at se til
Kaj drev egen virksomhed, og det blev begyn-
delsen på en travl tid, husker Anna Margrethe, 
der passede kontoret og de to døtre, Bettina og 
Charlotte, der kom til.

”Jeg lavede kontorarbejde, og så afleverede 
jeg folk rundt omkring på arbejdspladserne og 
hentede dem igen. På et tidpunkt havde vi om-
kring 45 mand i arbejde. Kaj byggede og lavede 
totalenterprise, hvor han ansatte tømrere også, 
fortæller Anna Margrethe.

Der var kun få huse på Vibevænget dengang, 
og der gik lidt tid, før hun for alvor faldt til i 
Herskind. Den sparsomme fritid brugte Anna 
Margrethe blandt andet på idræt.

”Jeg spillede håndbold. Bager Jørgen fra Sjelle 
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var træner, og jeg tror, han var lidt yngre end 
mig,” siger hun og husker, at hun også gik til 
gymnastik på skolen.

I 1979 blev hun tilknyttet som bæverleder hos 
spejderne. Der var der, foreningsarbejdet for al-
vor tog fart for Anna Margrethe.

Bestyrelsesarbejde ledte til byrådet
I Herskind Grundejer- og Borgerforening - som i 
dag blot hedder Herskind Borgerforening - blev 
det til en plads i bestyrelsen og en post som for-
mand.  

Dengang var der ingen pasningsmuligheder 
for børn, der var begyndt i skolen. Og i den 
daværende Galten Kommune mente man ikke, 
at behovet var der.

“Det troede vi ikke på, for vi synes, at vi kunne 
se et behov. Så vi gik rundt og stemte dørklok-
ker, og så fik vi jo ligesom lidt fakta på bordet,” 
fortæller Anna Margrethe.

Det viste sig da også, at mange havde brug for 
at få deres skolebørn passet, og vedholdende ar-
bejde fik det daværende byråd til at stemme for 
en sfo i Herskind. Dengang blev den kaldt Pas-
seren og delte pavillon med børnehaveklassen.

“Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at 
hvad nu hvis der ikke var blevet gjort noget 
dengang. Hvor havde vi så været nu?” spørger 
Anna Margrethe.

Der blev lagt mærke til hendes knokleri, og 
hun blev opfordret til at stille op til byrådsvalg. 
Hun blev førstesuppleant for Venstre og afløste 
senere en partikollega i det meste af en valgpe-
riode. Senere fulgte mange års bestyrelsesarbej-
de i Venstres lokale vælgerforening.

Om at miste et barn
Det var i efteråret 1982, Anna Margrethe blev 
valgt ind i grundejerforeningens bestyrelse. 
Hun husker det tydeligt, for samme aften skete 
det vel nok værste, forældre kan komme ud for. 
Anna Margrethes og Kajs ældste datter døde, 
knap 12 år gammel.

“Hun havde astma. Det begyndte først, da 

hun kom i skole, men så blev det værre og 
værre,” fortæller Anna Margrethe.

Den sidste dag havde Bettina både været i 
skole, til fødselsdag og til spejdermøde om af-
tenen. Sent om aftenen fik hun et alvorligt ast-
maanfald, og hun døde af hjertestop.

“Man bliver fuldstændig handlingslammet, 
og alting går i stå,” siger Anna Margrethe, hvis 
svigermor døde af sorg blot 16 dage senere.

“Der går jo skår af en, som aldrig bliver he-
let, men man kommer igennem det. Og jeg har 
brugt meget at snakke om det. Vi er jo forskel-
lige, men jeg tror, det er vigtigt at dele det med 
andre. Så må de jo lukke ørerne, hvis de ikke 
gider høre på det,” mener Anna Margrethe.

Når krisen indtræffer, går mange par fra hin-
anden, men Anna Margrethe og Kaj rykkede 
tættere sammen.

“Vi delte den oplevelse, og så havde vi også 
Charlotte, vi skulle passe på,” siger Anna Mar-
grethe.

Har aldrig savnet arbejdet
Bettinas død var en af årsagerne til, at Anna 
Margrethe i 1983 begyndte at arbejde som u-
faglært på plejehjemmet Skaghøj i Hammel. 
Hun var nødt til at komme væk og få noget an-
det at tænke på i hverdagen. 

Et par år senere kom hun ind på sygeplejesko-
len og arbejdede derefter med sygepleje i 10 år, 
inden hun kom  på SOSU-skolen og blev færdig 
som SOSU-assistent i 1996.

Medicinsk Afdeling på Amtssygehuset i 
Aarhus var hendes arbejdsplads fra 1985, indtil 
hun gik på efterløn i 2010.

“Det kan godt være, at det nogen gange var 
tungt og travlt arbejde, men rent menneske-
ligt og kollegialt så havde vi det rigtig godt. 
Det var ikke sådan en afdeling, hvor der var 
gennemtræk af personale og sådan noget,” 
husker Anna Margrethe om de knap 25 år, der 
bød på masser af faglig udvikling.

“Nogen gange var man ude i nogle svære 
dilemmaer og situationer. Men når man så 
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Anna Margrethe Kristensen har foreløbig været formand for Herskind Forsamlingshus i 30 år.
FOTO: JAKOB HOUG JAKOBSEN
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fik det tacklet, så fik man også at vide, at man 
havde gjort det godt,” siger hun.

De gode minder til trods, er hun glad for, at 
hun stoppede.

“Jeg har ikke på noget tidspunkt savnet mit 
arbejde, selv om jeg var glad for det. Jeg tænker 
nogle gange, at det er godt, jeg ikke er der i dag. 
Jeg synes da, det kunne være hektisk dengang, 
men det er jo ikke blevet mindre,” siger Anna 
Margrethe.

Børnebørnene bor næsten i baghaven
Datteren Charlotte bor med sin mand, Kim, og 
deres tre børn på Lærkevænget, blot en spytklat 
fra Anna Margrethe og Kaj. Og det er et stort 
privilegium.

“Jeg synes, det er guld værd at følge sine 
børnebørn og se dem vokse op. Vi nyder det 
vældig meget, og det går jo begge veje. Det er 
ikke sådan, at vi overrender hinanden, men en 
gang om ugen ses vi da,” siger Anna Margrethe, 
der i flere år har været vært for både børnebørn 
og deres kammerater efter skoletid.

De yngste to, som er tvillinger, var en af 
grundene til, at Anna Margrethe valgte at gå 
på efterløn. Dengang var de små, og hun ville 
gerne have muligheden for at hjælpe til, for ek-
sempel hvis de var syge.

”Hvis jeg skulle være med til at gøre en for-
skel, så skulle det være på det tidspunkt. Ellers 
havde jeg måske fortsat med at arbejde tre eller 
fire år længere,” fortæller Anna Margrethe.

Det kræver en stærk vilje
Børnebørnene er efterhånden blevet nogle 
store drenge, men Anna Margrethe er ikke be-
gyndt at kede sig af den grund. Der er jo altid 
et par foreninger, man kan arbejde for, og hun 
har i tidens løb haft så mange forskellige besty-
relsesposter, at der kun bliver plads til et udsnit 
på disse sider.

Hun sidder i bestyrelsen for Herskindsigt, 
og senest er hun nu også blevet formand for 
Landsbyrådet.  Og så stiftede hun for nogle år 

siden en seniorklub, som mødes hver anden 
uge og er blevet en stor succés.

Anna Margrethe er sammen med Kaj indbe-
grebet af Herskind, og de kunne da heller ikke 
forestille sig at bo andre steder. End ikke i en 
anden bolig.

”Vi er da enige om, at vores hus er for stort, 
men omvendt er det jo ikke så dyrt. Selvfølgelig 
er det dyrt at varme op, men det koster jo ikke 
noget at bo der,” konstaterer Anna Margrethe.

Der er sikkert også en del, der ville begræde, 
hvis de to flyttede. Tit er der gæster, og kommer 
man tilfældigt forbi med ærinde, så dufter der 
ofte af hjemmebag, når døren går op.

Hvem skal mon tage over?
Når Anna Margrethe træder ind ad døren til 
Herskind Forsamlingshus, så er hun både stolt 
og glad over de forbedringer, som er sket i de 
foreløbigt 30 år, hun har stået i spidsen.

Samtidig er hun klar over, at hun ikke kan 
blive ved for evigt. Og det er hendes håb, at der 
en dag kommer en eller flere til at overtage hen-
des plads. Hun ved også godt, at den store rolle, 
hun selv har udfyldt og udviklet gennem årene, 
kan være svær at fylde ud og af samme årsag 
måske kan skræmme mange fra at prøve.

Lige nu har hun dog heller ingen planer om 
at stoppe.

“Den dag, jeg ikke kan få idéer på forsam-
lingshusets vegne længere, så skal jeg jo ikke 
være her. Så håber jeg, at der kommer nogle og 
fortæller, at nu kan jeg godt trække mig. Man 
skal ikke bare være der, man skal også ville det,” 
slutter hun. 

Anna Margrethe Kristensen er der. Og hun vil 
det.

Har du forslag til, hvem vi skal portrættere 
næste gang?

Så skriv til os på herskindsigt@gmail.com eller 
ring på telefon 2231 0191. 
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HB Familiesvømning
Det meste af den første sæson af HB Familiesvømning er gået, og 
opbakningen har været fantastisk. 

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6090 9364

FEEDBACK FRA DELTAGERNE er overvæl-
dende positiv, og der bliver svømmet, sprunget, 
hygget og slappet af hver fredag aften.

Du kan stadig nå at komme med i svømme-
hallen resten af sæsonen, som slutter 10. maj.

Vi hygger os hver fredag fra 18.30 til 19.30, og 
der er plads til alle. Der er både koldt og varmt 

bassin, sauna og dampbad, rutsjebane, vipper 
og vandlegetøj samt plader, vinger og bælter til 
dem, som har brug for det.

Bus fra Herskindskolen er inkluderet i 
medlemskabet. Bussen kører klokken 18.00 og 
er tilbage på skolen cirka klokken 20.10. Det er 
også muligt at hoppe på bussen ved stoppeste-
det ved Brugsen og ved Blomsterparken.

Har du spørgsmål til ovenstående, så skriv 
eller ring til Asbjørn på asbjorn@thewinthers.
com eller 6060 9364.

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

http://www.holmerne.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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En sund og driftig klub
Bestyrelsen er nu fuldtallig for første gang længe. Det giver          
endnu mere overskud i arbejdet til gavn for medlemmerne

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

I FEBRUAR HOLDT vi generalforsamling 
i Herskind Boldklub. 25 medlemmer fra Her-
skind Boldklub havde valgt at deltage i dette 
års generalforsamling, hvilket faktisk er en del 
flere, end der normalt finder vej til vores gene-
ralforsamling.  Bestyrelsen var rigtig glad for 
den store opbakning, der resulterede i en aften 
med en masse god feedback.

Formandens beretning
Formand Peter Libergren bød velkommen og 
fortalte lidt om det forgangne år i klubben:  
Bestyrelsen har arbejdet intenst og målrettet 
med både kort- og langsigtede mål og på at ska-
be en mere hensigtsmæssig måde at løse besty-
relsens opgaver på. 

Vi har fokus på at gøre det mere attraktivt 
at være frivillig i klubben. Vi har i højere grad 
end tidligere synliggjort os og har informeret 
elektronisk og gennem de sociale medier. Dette 
gælder både Facebook og vores egen hjemme-
side, som i år har fået et nyt udseende og en 
gevaldig opgradering.

Klubbens samarbejde med skolen har været 
præget af den “dynamik” der har været om-

kring skolelederposten. Det har været positivt, 
at i første omgang midlertidigt Mogens Chris-
tensen og nu permanent skoleleder Kasper 
Jensen er blevet skiftet ind på posten. Klubben 
fornemmer en stor velvilje hos både skolebesty-
relsen og skolelederen om samarbejde – både 
omkring kortsigtede og langsigtede tiltag.

I 2018 er der kommet et par nye tiltag: Floor-
ball og svømning. Begge er velbesøgte, og de 
kan betragtes som værende succeser.

Helt basalt har vi en helt igennem sund og 
driftig klub! Medlemstallet er rimelig stabilt, 
indtægter og udgifter ligeså, og vi har en klub, 
der er til gavn for rigtig mange, både børn, 
unge og voksne fra vores lokalområde.

Fremlæggelse af regnskabet
Kasserer Jesper Green Jacobsen fremlagde regn-
skaberne for Herskind Boldklub og FC Lange-
linie. Jesper gennemgik de forskellige poster i 
regnskabet. Indkøb af materiel i de forskellige 
afdelinger nævnes - Vi har i 2018 investeret i 
nye badmintonnet, ny airtrack til gymnastik-
afdelingen, ny trampolin, en målskærm, nye 
højtalere samt kurser til HB Fit, børnehåndbold 
og gymnastik. 

Planer om nyt motionscenter 
Mogens Enevoldsen præsenterer planerne om 
at sætte gang i et nyt motionscenter i Herskind. 

http://www.herskindboldklub.dk
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Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder 
med planerne. 

FC Langelinie
På fodboldsiden valgte Sjelle-Skjørring IF (SSIF) 
i 2018 at stoppe samarbejdet omkring FC-Lange-
linie. Dette er formelt blevet effektueret pr. 31. 
december 2018. Det er vi naturligvis kede af, 
men børne- og ungdomsfodbolden fortsætter 
under Herskind Boldklub og vil fortsat hedde 
FC Langelinie.

Ny bestyrelse
Der blev valgt to nye medlemmer ind i besty-
relsen, som således nu er blevet udvidet fra 5 
til 7 medlemmer, hvilket er meget positivt, da 
vi tidligere har haft en udfordring med blot at 
besætte de 5 pladser, som er minimum for Her-
skind Boldklub. Så stor tak til Søren Hansen og 
Jakob Thorsager Knudsen for at kaste sig ind i 
bestyrelsesarbejdet i klubben.

Det nye bestyrelse ser ud som følger:
• Formand: Peter Libergren
• Næstformand: Mogens K. Enevoldsen
• Kasserer: Jesper Green Jacobsen
• Sekretær: Birgitte H. Nielsen
• Bestyrelsesmedlem: Liv Stahl Madsen

• Bestyrelsesmedlem: Søren Hansen
• Bestyrelsesmedlem: Jakob T. Knudsen
• Revisor: Ulla Østergaard Hansen
• Revisorsuppleant: Helle Pernille 

Tak til alle, som deltog i Herskind Boldklubs 
generalforsamling. Tak til Lars Gravsholt for 
at dirigere os trygt igennem aftenen, til vores 
nye revisor og revisorsuppleant og til de to nye 
medlemmer af bestyrelsen. 

Glæd dig til sommerfesten
Herskind Sommerfest afholdes altid i weeken-
den i uge 33, så i år er det den 16. og 17. august, 
der skal sættes kryds i kalenderen. Sommerfest-
udvalget er så småt i gang med planlægningen. 
I kan godt begynde at glæde jer!

Har du været inde og se Herskind Boldklubs 
superflotte nye hjemmeside? Herskind Bold-
klubs hjemmeside har fået en ansigtsløftning. 
Hvis du ikke allerede har set den, så tag lige og 
smut ind og kig på www.herskindboldklub.
dk. Den er bare blevet super flot, og der lægges 
løbende nyheder ind på siden. 

Husk at du også kan følge Herskind Boldklub 
på Facebook. 

Bestyrelsen for HB er fra venstre: Søren Hansen, Birgitte H. Nielsen, Peter Libergren, Mogens K. 
Enevoldsen, Liv Stahl Madsen, Jesper Green Jacobsen og Jakob Thorsager Knudsen.
FOTO: ULLA ØSTERGAARD HANSEN
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Spejderne i Herskind
Tillidsøvelser, teknik og afprøvning af lederroller er blandt alt det, 
som spejderne arbejder med for tiden

AF JACOB LEMMING 
lemming.j@gmail.com 
Telefon 3127 0611

GRUPPEWEEKEND: I februar var vi på week-
endtur til Skovhuset i Skivholme. Vi begyndte 
fredag aften ved skolen, hvorefter spejderne 
havde mulighed for at tage mærket “5km UDEN 
ØJNE”, hvor man med en makker går 2,5 kilo-
meter med bind for øjnene, hvorefter der byttes 
rundt. En hyggelig tillidsøvelse, som kun resul-
terede i, at to personer røg i grøften. 

Fredag aften var der hygge ved pejsen og ef-
terfølgende i soveposen både for dem, som sov 
ude i shelter og dem indenfor - hvor der var lige 
så koldt som udenfor på grund af varmepro-
blemer.

Temaet for weekenden var “Lysets magi”, så 
lørdag blev der udført lys i forskellige afskyg-
ninger, blandt andet dunhammerlys, appelsin-

lys, bivokslys og luftballoner. 

Grænser blev afprøvet
Lørdag formiddag begyndte med planlægning 
og øvning af skuespil til deltagelse i søndagens 
kyndelmisse-gudstjeneste. Det gav god mu-
lighed for at prøve sine egne grænser af, da vi 
både skulle sige indgangsbøn og fremsige teks-
ter om håbet for fremtiden. 

Bævere og ulve tilsluttede sig turen lige før 
middag, hvorefter det var tid til en tur i skoven 
inden frokost for at samle materiale til diverse 
lys.

Ved mørkets frembrud var det tid til diverse 
spil med knæklys som hovedemne, blandt 
andet kroket. Luftballonerne skulle herefter 
sendes op, men det blæste desværre for meget, 
så de blev i stedet sendt op de efterfølgende 
patruljeaftener. Dog nedbrændte der en enkelt 
luftballon - heldigvis kom ingen til skade.

Lørdag aften var der lejrbålshygge med di-

En enkelt luftballon nedbrændte, da 
den skulle sendes til vejrs, men heldig-
vis kom ingen til skade.
FOTO: JACOB LEMMING
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verse underholdning og kåring af efterårssæ-
sonens “GOOD TURN”-person, som denne gang 
blev Villum Juul. GOOD TURN-mærket tildeles 
for at være en rigtig god spejderkammerat, altid 
positiv og parat til at deltage i aktiviteterne. 
STORT TILLYKKE til Villum.

Søndag blev der pakket sammen, og vi begav 
os også på en lille travetur til Skivholme Kirke, 
hvor der var kyndelmissegudstjeneste med en 
masse lys og aktiviteter. Efterfølgende var der 
pandekager over bål for dem, som havde lyst.

Vi ledere vil meget gerne have lov at sige tak 
for en rigtigt hyggelig weekend.

Find mange flere billeder på Facebook under 
“Spejderne i Herskind.”

Ledere og teknikere
Juniorspejderne er i gang med to mærker, nem-
lig Styrk Patruljen og Mekanikmester-mærket.

Vi har to patruljer, som begge er i gang med 

sætte deres særpræg patruljen - hvilket gerne 
skulle resultere i bedre samarbejde og ikke 
mindst sammenhold og fællesskab. Det er en 
fornøjelse at se deres ideer rigtigt tager fat. 
Hver patrulje består af en patruljeleder og as-
sistent, som de siden efteråret har skiftes til at 
have rollen som. 

I løbet af vinteren bliver disse roller mere per-
manente. Det er dejligt at se hvordan de er vok-
set med rollen som leder, når tingene lykkedes 
for dem. For eksempel kan det, at skulle give 
en besked/opgave videre til en gruppe eller en 
kammerat, for nogen være en stor udfordring.

Ved Mekanikmester-mærket har børnene ar-
bejdet med kinetisk energi og potentiel energi 
i form af skibe. Derudover har de været de store 
elektronikteknikere med lamper, ventilatorer 
og små elmotorer som affyringsramper (og lidt 
brændte ledninger - men hvor der handles, der 
spildes).

Peter Fjeldsted
Skivholmevej 58 • 8471 Sabro
Tlf 23 60 42 41
peter@fjeldstedanlaeg.dk
www.fjeldsted-anlaeg.dk

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://mastaal.dk/cms/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
http://pensleriet.dk
http://okmaskinudlejning.dk
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Forår - også for Maries Have
Vi er endnu et skridt nærmere realiseringen, så vi kan rigtig glæde 
os over det spirende liv

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

EFTER KØBET af ejendommen Præstbrovej 
14 er vi nu nået så vidt, at vi i marts mødtes 
med Skanderborg Kommune med henblik på 
udarbejdelse af lokalplan for ejendommen. Vi 
håber, at vore ønsker til projektet kan opfyldes.

Samtidig er skitseprojekteringen af de 19 
planlagte seniorboliger samt en fælleshus-
bygning med yderligere 4 små boliger langt 
fremme, og situationsplanen, der viser place-
ringen af huse, P-pladser, stier og adgangsveje, 
er foreløbigt fastlagt.

Håber på en enkelt etape
Det er vores håb, at hele byggeriet vil kunne 
gennemføres i én omgang, så der kun i meget 
begrænset omfang vil være byggerod, når de 
første boliger tages i brug. Vi har tidligere fun-
det det sandsynligt, at byggeriet måtte opdeles 
i mindst to etaper, men da langt størstedelen af 
boligerne allerede nu på forhånd er reserveret, 
er vores håb næppe helt urealistisk. Ud af de 19 
er der nu kun 3 boliger ledige, hvortil kommer 

de 4 etværelsesboliger ved fælleshuset.

Ikke et Hertha-projekt
De kommende senior-beboere tæller hoved-
sagelig tilflyttere fra Midt- og Sydjylland samt 
enkelte fra Herskind-Skivholme. Projektet er 
ikke en udvidelse af Hertha, som nogle måske 
har troet, selv om initiativkredsen tæller såvel 
Herthafolk som andre lokale og regionale ild-
sjæle.

Hvis lokalplanen inkl. de 8 ugers høringspe-
riode kan foreligge endeligt inden udgangen af 
2019 eller i begyndelsen af 2020, og hvis finan-
sieringen af byggeriet kan ske som ønsket, vil 
indflytning kunne påbegyndes allerede inden 
udgangen af 2020.

Gårdens stuehus og længer berøres ikke i 
første omgang, men omfattes af nogle endnu 
ikke færdige fremtidsplaner, og både stuehuset 
og lejligheden i østlængen er lejet af de nu-
værende beboere.

Der er jo stadig en del ”hvis’er,” men på Ma-
ries Have Støtteforenings kommende gene-
ralforsamling vil de nyeste informationer om 
udviklingen blive givet. Generalforsamlingen 
afholdes i Herskind Forsamlingshus torsdag 
den 25. april og starter med spisning kl. 17.30. 
Arrangementet er åbent for alle interesserede.

https://jutlander.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

EN LOKALPOLITISK ÆRA er slut….
For nylig sprængtes en bombe: Skander-

borg Kommunes meget vellidte og populære 
borgmester, Jørgen Gaarde, meddelte, at han 
trækker sig fra politik. Det må vi tage til efter-
retning, og vi ønsker ham alt det bedste. 

Ny borgmester er Frands Fischer, som jeg vil 
ønske tillykke med valget. 

For mig personligt har det haft den betyd-
ning, at jeg er rykket ud af Socialudvalget og 
ind som ny formand for Undervisnings- og 
Børneudvalget. Det bliver et spændende arbej-
de, som jeg glæder mig til at tage fat på. 

I sidste udgave af Herskindsigt skrev jeg om 
kommunens vision, mennesker møder men-
nesker. Ud over vores vision skal vi i denne by-
rådsperiode arbejde med fem forskellige stra-
tegispor. Lige nu arbejdes der i et såkaldt §17 
stk.4 udvalg med bæredygtighed og cirkulær 
økonomi. Dette arbejde har nu været i gang i 
et halvt år tid. 

En kommune, hvor alle er med, er et an-
det strategispor, der arbejdes med i tre af de 
“stående udvalg”: Socialudvalget, Undervis-
nings- og Børneudvalget og Kultur, Sundhed 
og Beskæftigelsesudvalget. Lige nu kortlægger 

vi, hvad vi har af udsatte grupper af borgere i 
vores kommune, og hvordan der tages hånd 
om de udfordringer, der er. Vi har som poli-
tikere haft mulighed for at komme ud i små 
praktikker og til små dialogmøder, hvor vi har 
fået indsigt og viden. I dette strategispor skal 
vi arbejde med at få alles ressourcer i spil og 
sikre, at alle kan blive en del af et fællesskab. 

Ellers har årets første måneder budt på 
utallige nytårskure, hvor mange forskellige 
borgergrupper har fået mulighed for at tale 
med hinanden og med byrådspolitikerne. Til 
nytårskuren for den brede borgerrepræsenta-
tion fik vi et oplæg om de 17 verdensmål af in-
gen ringere end Mogens Lykketoft. 

Der har også været en del borgermøder 
rundt i vores kommune, blandt andet i Hør-
ning om udvikling i Hørning øst og nyt skole-
byggeri, I Ry om Himmelbjerget - hvordan 
skal vi udvikle området som turistattraktion 
og som historisk sted i forhold til hele vores 
demokrati fortælling? 

I marts var der desuden borgermøde på 
Fælleden om bæredygtig transport med blaf-
ferpunkter, delebiler og samkørsel på dagsor-
denen. 

Lokalt har jeg også været inviteret til en 
samtale med boldklubben vedrørende deres 
ønske om at etablere et fitnesscenter. 




