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Glade HB-svømmere 
får  endnu en sæson          
i det våde element
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Leder
AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

Jeg har læst, at seniorbofællesskaber 
dukker op i hele landet, og at mange 
kommuner synes, det er en god idé. 

Lad os håbe, det sidste også gælder for 
Skanderborg Kommune. Vi i Herskind er 
jo fremme i skoene, for vores ansøgning er 
allerede sendt! 

Præstbrovej 14 er købt, arkitekttegninger 
er udarbejdet, de fleste lejeboliger er re-
serverede af herskindborgere og andet 
godtfolk, så om cirka to år er Maries Have 
klar til indflytning. 

Meget er således allerede i orden; men 
kommunen skal bruge et års tid, før der 
kan gives grønt lys.

Herskind er i høj grad et parcelhuskvar-

ter. Man flyttede herud fra byen for at få 
sit eget med frisk luft og plads til børn 
og kæledyr. Det var så skønt, at børnene 
kunne få deres eget værelse - det havde vi 
andre ikke haft! - men nu står børneværel-
serne tomme, huset er for stort, og haven 
- ja, haven?

“Flyt, mens tid er” - men hvornår er det? 
“For 5-10 år siden”, har jeg hørt nogle sige. 
Det var så nemt at sige goddag til sit parcel-
hus; men det er slet ikke let at sige farvel, 
for hvad så og hvor? 

Det er lige præcis der, idéen om et bofæl-
lesskab kan komme ind i billedet, for der 
bestemmer man stadig selv, har sit eget og 
er alligevel med i et fællesskab, hvor man 

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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yder efter evne og interesser og får tryghed 
og nærvær.

Mange ved sikkert godt, hvorfor navnet 
blev Maries Have, men jeg nævner lige, at 
Marie var navnet på Grundtvigs anden, 
højtelskede hustru. 

Tanken har været, at der også - i samar-
bejde med forsamlingshus og andre gode 
tiltag i området - skulle være mulighed for 
noget ud over “dagen og vejen” - måske 
også noget sundhedsmæssigt?  

Ja, det er godt med fremtidsdrømme - 
dårligt at være “færdig”. I første omgang 
gælder det boligerne, hvor tanken er, at 
det hele skal bygges på én gang.

Der er stadig nogle få ledige lejemål på 

93 og 62 kvadratmeter og tanker om at 
opføre nogle få endnu mindre, hvis der 
er interesse for det, og der vil senere blive 
mulighed for at skrive sig på en venteliste. 
Alle har mulighed for at melde sig ind i 
støtteforeningen for 150 kroner om året. Så 
får man større mulighed for bare at følge 
med i udviklingen.

Jeg er med i indflyttergruppen, og vi bru-
ger de næste to år til at pejle os lidt ind på 
hinanden og hinandens forskelligheder, 
som selvfølgelig skal respekteres positivt. 

Jeg skal nøjes med den halve plads i 
forhold til nu; men det er mig, der bestem-
mer - også hvor mange elefanter, der skal 
med!

“Det var så nemt at sige goddag 
til sit parcelhus; men det er slet ikke let at 

sige farvel, for hvad så og hvor?”

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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Programmet er godt fyldt
I Landsbyrådet arbejdes der hårdt for blandt andet                         
trafikale forbedringer og sociale aktiviteter

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

SOMMER I LANDSBYRÅDET. Vi er i sommer-
humør, og kræfterne strutter ud af ærmerne på 
os. Så mødeaktiviteten har været høj de seneste 
par måneder.

Vi har mange idéer og  holder nogle mega 
aktive møder, hvor masser af sager presser sig 
på og bliver drøftet og behandlet. En liste med 
de sager, der skal tages op hen over efteråret, 
er lavet, og vi glæder os sådan til at få fingre i 
det hele. Men herunder er eksempler på noget 
af dét, vi har arbejdet med og planlagt i dette 
forår.

Byforskønnelse
Vi har nedsat en gruppe, der arbejder for at 
gøre vores by skønnere og kønnere. Her er der 
allerede sket noget på parkeringsarealet ved 
Dagli’Brugsen Herskind, hvor belægning og 

kanter er blevet renoveret, og gangstien langs 
Brugsen og frem til Langelinie er under etable-
ring. 

Det viser sig, at der er penge i en pulje cen-
tralt fra, som kan støtte os med byporte og 
blomster samt bidrage med vedligeholdelse 
af nyetablerede elementer. Derfor arbejder 
gruppen nu videre på, hvordan vi ønsker ud-
formningen, og på at finde de rette steder til ek-
sempelvis opsætning af byporte. Der arbejdes 
også på skønne pletter, eventuelt kan der være 
tale om et område med bænke og blomster og 
måske beplantning med forårsløg på visse vej-
systemer. Vi må se, hvad gruppens kreativitet 
bringer til os.

Trafikforholdene i Herskind
Vi har kontakt til Veje og Trafik for at få trafikfor-
holdene forbedret for gående og cyklende. Der-
for holdt Landsbyrådet ekstraordinært møde 
sidst i maj, hvor en prioritering af trafiksager 
blev lavet, så vi kan komme i gang med reelle 
tiltag og få Veje og Trafik til at støtte os med at 
nå vores mål. For eksempel arbejder vi på at 

http://mastaal.dk/cms/
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forbedre cykelstisystemet og på at få etableret 
et helleanlæg på Langelinie i østlig retning ind 
mod Aarhus. Noget, som Veje og Trafik har på 
tegnebrættet, men ikke får igangsat, og hvor vi 
nu sætter skub i sagerne.

De unge i vores byer
Der sker for lidt for vores unge lokalt, og tilbud-
dene svarer ikke til de unges behov. Det tager 
Landsbyrådet nu fat i og har planlagt møde 
med skoleinspektør Kasper Jensen for at få en 
snak om et samarbejde, der kan forbedre de un-
ges fritidsmuligheder. Vi vil også i dialog med 
de unge og møder op på skolen og taler med 
dem for at høre deres egne meninger, og så vil 
vi i dialog med Ungdomsklubben. 

Sponsorater og samarbejde
Sidst i maj deltog vi i Borgerforeningens møde 
om ansøgning af sponsorater for at benytte mu-
ligheden for at få sponsorkroner til forbedrin-
ger og nye tiltag på fællesarealerne. Det kan 
være på legepladsen eller andre steder, hvor vi 
øjner muligheden for forbedringer via spon-

sorkroner. Samarbejdet skal udbygges, så vi 
trækker på de muligheder, der ligger her, når vi 
anvender vores kompetencer i fællesskab.

Caféaften
Vi har planlagt en række caféaftener hver 
torsdag i juni måned, første gang var 6. juni – 
BORGERE I ALLE ALDRE indbydes til hygge og 
sammenkomst i Herskind Forsamlingshus fra 
kl. 16.00, og der vil være levende musik og også 
aftensmad, der kan købes til rimelige priser. 
Vi håber, at rigtig mange af jer vil deltage, så 
vi kan mødes og få en god snak. Hvis det viser 
sig, at der er fin opbakning, vil dette være noget, 
som vi vil gøre igen hen over efteråret. Der kan 
være temaer på visse af dagene, men dette er 
endnu ikke planlagt helt nøje, og det vigtigste 
er bare, at vi mødes og får en god snak og mær-
ker samværet i vores lille lokalsamfund, hvilket 
er så vigtigt.

Med disse ord slut for nu.  Vi tales ved, og I 
skal bare tage kontakt til Landsbyrådet, hvis I 
har noget på hjerte. Skriv gerne til vores mail 
landsbyrad@gmail.com.

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

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

“Der sker for lidt for vores unge lokalt, 
og tilbuddene svarer ikke 

til de unges behov”

http://pensleriet.dk
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://herskindsigt.dk/
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Der skal handles mere
Det er salget af benzin og diesel samt indtægter fra udlejning af 
ejendom, der trækker overskud hjem til Brugsen

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

GENERALFORSAMLING: Årets generalfor-
samling blev holdt 25. april i boldklubbens 
kantine. Vi havde valgt at flytte generalforsam-
lingen til klubbens lokaler, da det er noget nem-
mere, for vi skal ikke bruge tid på opstilling og 
nedtagning af borde og stole. 

Via vores gode samarbejde med klubben 
kunne vi låne lokalet uden beregning. Det 
viste sig også stort nok, da der ud over besty-
relsen mødte seks personer op. Det lave antal 
fremmødte betragter vi i bestyrelsen som, 
at medlemmerne har fuld tiltro til den nu-
værende bestyrelse, så tak for dette.

Jørn Bach Jensen udtrådte af bestyrelsen efter 
mange års trofast arbejde. Alle i bestyrelsen tak-
ker for samarbejdet og ønsker Jørn det bedste 
fremover.

Velkommen til Anne-Lene Jappe som nyt 
bestyrelsesmedlem. Anne-Lene bor på Lands-
byvænget i Hertha og er også med i Herthas 
fællesledelse.

Bestyrelsen består nu af:

• Formand: Morten Dam
• Næstformand: Peter Fjeldsted

• Sekretær: Brian Fonnesbæk
• Medlem: Morten Bang
• Medlem: Line Dalby Gundersen
• Medlem: Anna Scott
• Medlem: Anne-Lene Jappe 

Årsresultatet for 2018 blev 84.000,00 kroner 
mod et budget på 66.000,00 kroner. Det er i 
bund og grund tilfredsstillende, men det er på 
grund af tanken og udlejningsejendommen, at 
vi laver overskud. Butikken alene giver under-
skud, så der skal handles noget mere, for at det 
rigtigt hænger sammen.

Moderniseringen er i fuld gang
Vi er nu kommet langt med moderniseringen 
for 2019. Der er kommet ny afskærmning for 
køleanlæg på taget, nye skilte, ny belysning, 
vognskuret er blevet flyttet, så der er mere plads 
ved indgangen, gangstien fra Fuglevænget er 
blevet renoveret og bliver forlænget helt op til 
fortovet på Langelinie, således at gående ikke 
skal ind over p-pladsen. Dette er i samarbejde 
mellem Landsbyrådet, Brugsen og Skander-
borg Kommune.

Inde i butikken er vindfanget blevet renove-
ret, og vinafdelingen har fået nyt inventar.

I efteråret påtænker vi at gå i gang med reno-
vering af personalerum og toiletter.

God sommer!
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Mange børn udfordrer pladsen
Den store tilvækst af børn i vores lokalområde gør nu, at                     
børnehuset er nødt til at flytte om for en periode

AF SKOLELEDER KASPER JENSEN
kasper.jensen@skanderborg.dk
Telefon 3053 8332

VUGGESTUEN VOKSER: Der bliver født 
mange børn i Herskind og omegn i disse år. 
Faktisk så mange at kommunen har haft ud-
fordringer med at finde pasning til alle børn 
lokalt. Vi er derfor blevet spurgt om vi – i en 
periode – kan have fem børn mere i vores vug-
gestuetilbud, så vi har i alt 17 børn i alderen seks 
måneder til cirka tre år pr. 1. juni. Det har vi sagt 
ja til og har i den forbindelse også ændret lidt 
på rammerne i børnehuset.

 Vi har fået overdækket to af vores terrasser, 
og vi har lavet det rum i børnehaven, der ligger 
lige op til vuggestuen, om, så det nu er en del af 
vuggestuen. Derudover har vi også ansat Trine 

som ekstra pædagog i vuggestuen. 

Trang plads og kort tid
Det har været en udfordring for os at få enderne 
til at mødes i et hus, hvor plads ikke er det, vi 
har mest af. Særligt da vi også havde ret kort tid 
til at få ændringerne lavet rent fysisk og organi-
satorisk. Personalet har grebet opgaven kon-
struktivt an med masser af gode idéer og løs-
ningsforslag. Det er i høj grad deres fortjeneste, 
at vi kan sige, at vi har et rigtig godt tilbud til de 
fem nye børn - og selvfølgelig også til de børn, 
der i forvejen går i vores tilbud.

Nyt lys i hallen
Vi har fået monteret nyt loftlys i hallen. Her er 
nu sat LED-lamper op, og de har et væsentlig 
lavere strømforbrug end de konventionelle 
lamper, og samtidigt giver de et bedre lys.

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

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

Kig forbi til caféaften
I samarbejde med Landsbyrådet er et nyt initiativ blevet til i for-
samlingshuset, der nu har skrottet oliefyret

AF ANNA MARG. KRISTENSEN
kajoganna@outlook.dk
Telefon 5358 1303

SIDEN SIDST: Quindeaften 29. marts blev 
endnu engang en succes. Der var fuldt hus, og 
mange skønne kvinder havde en dejlig aften i 
hinandens selskab og med mange spændende 
udstillere. Nogle fik massage eller zoneterapi, 
andre købte nyt tøj hos Gi’ Gaven eller en ny tas-
ke hos Anette fra Hou Creative.

Quindeudvalget, bestående af Berit, Birgit, 
Mariann og Anna Margrethe, havde lavet de 
lækreste oste/pølsefade og sørget for, at alle 
havde en dejlig aften.

På gensyn i 2020 til 20 års fødselsdag, for da 
bliver det 20. gang, der holdes quindeaften i 
Herskind forsamlingshus.

En aften om nabohjælp
Vores landbetjent, Orla Aagaard, besøgte Her-
skind Forsamlingshus, og vi fik mange gode 
idéer til, hvordan vi kan sikre os selv og vores 
naboer ved at etablere nabohjælp.

Rådet var dog, at en hel vej ikke kan holde øje 

med hinanden, men at man skal begynde i små 
grupper med naboerne omkring sig og derefter 
lade det sprede sig. Der blev idéer og forslag at 
arbejde videre med.

Tak for stemmerne
Årets Energibombe 2019 fra AURA Energi gik 
desværre ikke til Herskind Forsamlingshus, 
men derimod Odder for 2. år i træk. Tak til alle, 
som stemte på Anna Margrethe og Herskind 
Forsamlingshus, som fik rigtig mange stem-
mer, men altså ikke nok.

Forslag søges til nye aktiviteter
Kom meget gerne med forslag til, hvad du 
kunne tænke dig, der skal ske i Herskind For-
samlingshus. Bestyrelsen vil meget gerne have 
idéer, da der skal være noget for enhver i byens 
lokale kulturhus.

Cafétorsdage i juni og august
Landsbyrådet har i samarbejde med forsam-
lingshuset besluttet at lave caféaftener hver 
torsdag i juni og to torsdage i august - uge 34 og 
35 - alle dage fra klokken 16.00.

Det bliver hver gang med kaffe på kanden og 

http://herskind-forsamlingshus.dk
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mulighed for køb af aftensmad til yderst favo-
rabel pris. Vi håber, byens borgere bakker op 
omkring  dette nye tiltag. Det kræver det, hvis 
vi skal fortsætte.

Ny varmeløsning
Oliefyret er skrottet, og Herskind Forsamlings-
hus er nu ejer af en luft-til-vand varmepumpe.

Vi håber på sigt at kunne styrke økonomien 
med den nye opvarmningsform.

Bestyrelsen vil på det næste bestyrelsesmøde 
drøfte prioritering af renovering af salen og af 

loftet, som på sigt tænkes brugt til foreningslo-
kale med arkivrum.

Udlejningssituatonen
Det går rigtig godt med udlejningerne, specielt 
i  marts, april og maj. Rigtig mange er glade for 
at have mulighed for at holde fest i Herskind 
Forsamlingshus.

De nye og fine rammer, indbydende toiletter 
og gårdhaven er alt sammen med til at højne 
standarden, og der er ofte stor ros til forsam-
lingshuset for de flotte faciliteter.

Landbetjent Orla Aagaard gav gode råd om nabohjælp.
FOTO: ANNA MARGRETHE KRISTENSEN

Seniorklubben sluttede sæsonen af med et besøg i Domen på Pier 2, 
hvor Jesper Laursen viste rundt.
FOTO: ANNA MARGRETHE KRISTENSEN
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Legepladsen er klar
Som vanligt mødte en del af borgerforeningens medlemmer op    
for at gøre legepladsen lækker til sommerens aktiviteter

AF MIA FISKER VESTERGAARD
mia_vestergaard@hotmail.com
Telefon 2238 5424

FORÅRSTRIMNING: Den første legepladsdag 
i år fandt sted lørdag 27. april. Det så fra mor-
genstunden ud til at blive en våd formiddag, 
der skulle arbejdes i, men det klarede op, lige 
inden vi gik i gang. Der var et fint fremmøde af 
voksne og børn, og alle gik hurtigt i gang med 
arbejdet. 

Mange børn hjalp med mindre opgaver, som 
opsamling af affald og fjernelse af ukrudt. Der 
blev trimmet kanter, fjernet ukrudt, beskåret 

buske, slået græs og kørt affald på genbrugs-
pladsen. Pladen under rutsjebanen blev fjernet 
på grund af det store hul, der var slidt i den, så 
børnene ikke kommer til skade, når de rutsjer. 
Det var planlagt, at gyngestativet skulle males, 
og de faste bord-bænke-sæt skulle have olie, 
men grundet vejret er det rykket til et senere 
tidspunkt. Der var kaffe og kage til det arbej-
dende folk, og vi sluttede af med pølser og brød 
på grillen. Bestyrelsen takker for fremmødet og 
arbejdet denne dag.

Vi løfter i flok
Frivilligt arbejde kan blive en træls tjans, hvis 
man føler sig ene om opgaverne. For at undgå 

Trimning af kanter er et af de faste indslag, når der er legepladsdag.
FOTO: ALLAN CLEMMENSEN
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det lavede vi på legepladsdagen to hold til at va-
retage henholdsvis græsslåning og flagning på 
legepladsen. Der er syv personer på hvert hold, 
og hver af dem kan ganske frivilligt byde ind, 
når græsset trænger til at blive slået, eller når 
flaget skal hejses eller hales. Ved fælles indsats 
kan vi på den måde sørge for, at opgaverne bli-
ver udført, uden at nogen lider overlast.

Vi flager fremover så vidt muligt på alle offi-
cielle flagdage, men hvis du har ønsker til an-
dre flagdage - for eksempel i anledning af na-
boens runde fødselsdag - så kontakt Jakob i god 
tid inden på telefon 2231 0191. 

Ingen hundeluftning på legepladsen
Det er observeret, at der bliver luftet hunde på 
legepladsen, og efterladenskaber er også fun-
det i græsset. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle 
hundeejere til hverken at lufte hunde på lege-

pladsen eller have løsgående hunde der. Det 
skal gerne være sådan, at alle kan færdes frit 
på legepladsen uden at skulle bekymre sig om 
løstgående hunde og deres eventuelle efterla-
denskaber. 

Sankthansaften med spisning
Sankthans løber i år af stablen søndag 23. juni 
med spisning fra klokken 18.00. Vi satser i år på 
godt vejr og at der forhåbentlig kan tændes bål. 
Bålet tændes i så fald klokken 20.00. 

Husk tilmelding til Jane Thomsen på jt@sa-
brokro.dk. 

Medlemmer af Herskind Borgerforening spi-
ser gratis, og uden medlemskab koster det 125 
kroner pr. person. 

Der kan købes drikkevarer, kaffe, te og kage i 
baren til fordelagtige priser. 

Vel mødt til en hyggelig aften.

Hvis forplejningen er i orden, så er det nem-
mere at få frivillige hjælpere til at knokle. 
FOTO: FREDERIK EBERHARDT
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

Sommer, skovtur og kirkekor
Konformationerne er nu overstået for i år, men allerede nu skal 
næste års konfirmander skrives op til forberedelserne

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

Nu blomstertiden kommer 
med lyst og ynde stor, 
sig nærmer bliden sommer, 
da græs og urter gror; 
nu varmer sol i lide, 
og hvad der lå som dødt, 
med hver den dag, mon skride, 
står op som atter født.

 
Det er nummer 722 i Salmebogen, skrevet al-

lerede i 1694 og bearbejdet i 1885. Dejlig poesi, 
men der skrives stadig mange smukke, ved-
kommende salmer, som synges i kirken.

Konfirmationer i 300 år
Der har som altid i næsten  tre hundrede år 
været konfirmationer i kirkerne. Tidligere 
skulle de unge mennesker derefter ud at tjene. 
Konfirmationskjolen var sort, for nu var pigen 
stor nok til at komme med til begravelser. Det 
var derfor ikke en glad dag; men konfirmeres 
skulle man, hvis man ville videre i livet.

Sådan er det heldigvis ikke mere. Nu er det 
en festdag, og Thomas Frøkjærs herlige tale til 
de smukke unge mennesker står at læse i Kirke-

https://www.decoplant.dk/
http://torbensvendsen.dk
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Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

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

GuldsmedJB&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… 
 

 
  Følg                                    på infoskærmene
        i Dagli’Brugsen 
             Herskind
                    
      Så ved du altid, hvad der sker...
       og hvornår!

bladet, hvor der også er billeder.
Den 26. juni i Sognegården er der indskrivning 
til næste konfirmationsforberedelse.  For Heste-
haveskolens elever er det klokken 19.00, og for 
Herskindskolens klokken 20.00. Datoer for de 
kommende 5 års konfirmatio-ner står i Kirke-
bladet.

Sommerferie for de ansatte kommer snart; 
men kirkerne har ikke sommerferie, for alt skal 
jo fungere.

Lidt om efterårets aktiviteter
Efter sommerferien bydes der på en skovtur i 
vores dejlige præsteskov.. 

Søndag 25. august klokken 8.00 mødes de 

morgenduelige ved P-pladsen på Skyttehusvej 
i Skivholme. Efter turen i den grønne skov er 
der varm kaffe med mere i Sognegården inden 
gudstjenesten i Skivholme Kirke klokken 10.30, 
endda også for dem, som ikke kom med på sko-
vturen!!! Det er klokken 9.15.

Kirkekoret begynder igen tirsdag 3. septem-
ber klokken 19.00 i Sognegården. Der er plads 
til flere.  Jeg er med, og jeg kan kun sige, at det 
er hyggeligt, sundt og godt og med en dygtig og 
tålmodig korleder. Jeg har nogle gange været 
lidt trist og træt; men det går over tirsdag aften!

Som altid står der meget mere i Kirkebladet, 
som jo bliver omdelt til alle, for alle er altid 
velkomne.

http://alguld.dk
https://www.jbogr.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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 DET SKER... JUNI

SØNDAG 23. JUNI KL. 18.00: SANKTHANSAFTEN MED SPISNING
         Skivholme Forsamlingshus
    Medbring mad til grill
    Bålet tændes kl. 20.00  

SØNDAG 23. JUNI KL. 18.00: SANKTHANSAFTEN MED SPISNING
    Legepladsen på Fuglevænget i Herskind
    Bålet tændes kl. 20.00
    Tilmelding til jt@sabrokro.dk

TORSDAG 27. JUNI KL. 16.00: CAFÉDAG V/LANDSBYRÅDET 
    Herskind Forsamlingshus
    Mulighed for spisning kl. 17.30

FREDAG 5. JULI KL. 18.00:  GRILLAFTEN 
    Skivholme Forsamlingshus
    Medbring selv mad til grillen

 DET SKER... JULI

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
http://mortenselservice.dk
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TORSDAG 22. AUGUST KL. 16.00: CAFÉDAG V/LANDSBYRÅDET 
    Herskind Forsamlingshus
    Mulighed for spisning kl. 17.30

TORSDAG 29. AUGUST KL. 16.00: CAFÉDAG V/LANDSBYRÅDET 
    Herskind Forsamlingshus
    Mulighed for spisning kl. 17.30

FREDAG 9. AUGUST KL. 18.00: GRILLAFTEN 
    Skivholme Forsamlingshus
    Medbring selv mad til grillen

SØNDAG 25. AUGUST KL. 8.00: SKOVTUR MED MENIGHEDSRÅDET 
    P-pladsen på Skyttehusvej
    Efterfølgende kaffe og gudstjeneste - se side 13

LØRDAG 31. AUGUST KL. 11.00: HØSTMARKED I HERTHA 
    Læs mere på side 20   

 DET SKER... AUG

FREDAG 16. AUGUST:  HB SOMMERFEST 
    Læs mere på side 17   

LØRDAG 17. AUGUST:  HB SOMMERFEST 
    Læs mere på side 17   

http://lipo-s.dk
http://kran-elektro.dk
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Gymnastikopvisning 2019
Den årlige opvisning var rigtig godt besøgt, og den                           
livsbekræftende begivenhed er kommet for at blive

AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
herskindboldklub@herskindhede.dk
Telefon 2825 1791

SØNDAG 7. APRIL: En opvisning er altid lidt 
speciel. For nogen kildrer det lidt i maven, for 
andre kan det være en kæmpe overvindelse og 
en sejr bare at komme ud på gulvet, og ja, no-
gen kommer slet ikke ud på gulvet. Sådan er 
det at være gymnast – de fleste gymnaster lærer 
heldigvis at komme til at nyde det, imens det 
kildrer let i maven. Og det så vi i år!

Vejret var dejligt
Det var en lun forårsdag helt op til 18 grader – 
men det afholdt ikke en masse venner, foræl-
dre, søskende og ikke mindst bedsteforældre 
fra at møde op for at se vores fantastiske gym-
naster. 

Sådan en dag bringer mange følelser frem – 
begejstring, nervøsitet, glæde. Nogen bliver im-
poneret, mens andre bliver rørt, og en lille tåre 
presser på i øjenkrogen. Men hvor er det skønt 
og livsbekræftende. 

TAK til de mange fremmødte publikummer 
– uden jer var det halvt så sjovt. – Vi sørger for 
flere stole til næste år – det lover jeg!

Besøg fra Hammel
Til vores lille lokale opvisning i Herskind har 
vi haft tradition for at have et gæstehold fra en 
anden forening. De sidste par år har vi haft ju-

niorholdet fra HGF. Det er et ungdomshold fra 
14 år og op efter. Holdet er et mix-hold, men i 
dag var der kun én ung fyr på holdet. Men Fred-
erik – som i øvrigt er en gammel Herskindgut 
– kunne sagtens klare ærterne alene. Sikke en 
energi hele holdet lagde for dagen.

Udviklingen varmer
Vores egne 4 hold gjorde det fantastisk – jeg 
synes, det er skønt at se den udvikling, der sker 
på sådan en sæson fra september til marts. Eller 
udviklingen fra forældre/barn-holdet til vores 
ældste springhold.

Personligt bliver jeg lidt varm om hjertet, 
når jeg kan følge børnenes udvikling gennem 
flere sæsoner, fra de var de nuttede på forældre/
barn-holdet til lidt-krudt-i-måsen-børn på de 
næste par hold, indtil de næsten klarer at holde 
takten og nu pludselig kan lave salto og flik flak.

Tak til alle de frivillige
TUSIND TAK til alle instruktørerne i gymnastik- 
afdelingen. Uden jer var vi ingenting. I gør hver 
eneste uge et fantastisk job og det er uanset om 
I er minihjælpere, instruktørassistenter eller 
instruktører. Ingen kan klare opgaven alene og 
I er skønne hver og en!

Og tusind tak til alle vores gymnaster for at 
møde op til træning hver uge – uden jer blev 
det jo lidt kedeligt – og det gælder også på de 2 
hold, som ikke deltog i opvisningen. Så tak alle 
voksne gymnaster på Voksen M/K samt HB Fit.

http://www.herskindboldklub.dk
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Sommerfesten 2019   
Er du i tvivl, om du har fået sat X i kalenderen til årets fest i          
Herskind, så må du hellere kontrollere det nu

AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
herskindboldklub@herskindhede.dk
Telefon 2825 1791

UGE 33: Fredag den 16/8 og lørdag den 17/8 
sker det! Igen i år finder vi en masse kendt på 
programmet – men også krydret med lidt nyt.

• Fælles opstart med Herskind Skole & 
Børnehus

• Matiné for det modne publikum
• Fodboldkampe
• Floorball
• Børnediskotek
• Ungdomsklubben holder åbent
• Vores eget lokale Herskind All Stars er på 

scenen
• ”Drenge på tur” giver den gas til festen 

lørdag aften – så find endelig danse-
skoene frem.

Ud over ovenstående er der selvfølgelig fæl-
lesspisning, kreahjørne, ansigtsmaling, mo-
tionsræs, HERSKINDMESTER, tombola, løb og 
cykelløb samt fælles morgenmad lørdag og 
meget mere.

Hvis du ønsker at bidrage med hjælp til no-

get, skal du være SÅ velkommen. 
Opgaverne er mange, nogle er små og kræver 

ikke så meget, og andre er lidt større – men en 
ting er sikker – jo flere, som vil bidrage, jo nem-
mere bliver det for alle.

Send en mail herskindboldklub@herskind-
hede.dk hvis du ønsker at bidrage med noget 
eller har en god idé til en aktivitet, så hører vi 
gerne fra dig. Du er også velkommen til at ringe 
28 25 17 91 efter kl. 16 på hverdage.

Du er også meget velkommen til at kigge 
forbi vores hjemmeside og tilmelde dig som 
frivillig – her sender vi ud om konkrete opgaver. 
https://herskindboldklub.dk/cms/banken/

Vi søger til tombolaen
Jeg har allerede nu en opgave, som jeg håber I 
vil være med til at løfte!  I vores fantastiske tom-
bola har vi altid en masse skønne gevinster. 

Hvis du eller en du kender har noget nyt/
ubrugt, som I vil donere til tombolaholdet vil vi 
blive rigtig glade. Eller har du mon tid og lyst 
til at være med på tombolaholdet sammen med 
resten af de seje tombola piger og drenge, så 
kontakt gerne Sanne Østergaard – på tlf.: 2022 
4042.

Vel mødt til årets sommerfest! Hold godt øje 
med Facebook og vores hjemmeside!

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

https://jutlander.dk/
http://okmaskinudlejning.dk
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Familiesvømning fortsætter
Efter en succesrig opstart er det nu besluttet, at de svømmeglade 
kan glæde sig til endnu en sæson

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364

BESLUTNING: På bestyrelsesmødet i Her-
skind Boldklub mandag 13. maj 2019 blev det 
besluttet, at HB Familiesvømning fortsætter 
med sæson nummer to.

Det er jeg personligt rigtig glad for, og jeg 
glæder mig til at få planlægningen helt på 
plads, nu hvor der er ”tommel op” til endnu en 
sæson.

Stor tak til Herskind Boldklubs bestyrelse, 
som bakker op om familiesvømningen, hvilket 
er en uundværlig støtte, når man skal have 
dette op at stå.

Tilmeldingen til sæson to vil åbne lige efter 

sommerferien, og jeg melder selvfølgelig ud 
via alle tænkelige kanaler, så snart jeg kender 
en startdato.

Så til dem, der var med i sæson et: Jeg håber, vi 
ses igen til efteråret.

Og til alle jer, som ikke nåede at være med i 
første sæson: Jeg håber, I vil være med til ef-
teråret, når anden sæson af HB Familiesvøm-
ning begynder.

Har du spørgsmål om familiesvømning, så er 
du altid velkommen til at ringe eller skrive til 
mig.

HUSK: Har du lyst til at blive uddannet livred-
der, så tag fat i mig. Det koster ikke noget, og det 
eneste krav er, at man skal være fyldt 17 år, tage 
livredderuddannelsen i Hinnerup og derefter 
tage en livreddervagt til HB Familiesvømning 
en gang imellem.

Disse glade herrer kan se frem til, at HB Familiesvømning 
forstsætter i mindst endnu en sæson.
FOTO: ASBJØRN WINTHER
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Gymnastikafdelingen
AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
herskindboldklub@herskindhede.dk
Telefon 2825 1791

FERIETID: De fleste hold i gymnastikafdelin-
gen er gået på sommerferie – dog er der stadig 
sved på panden hos HB Fitterne, som har sid-
ste gang inden sommerferien lørdag 29. juni.

Men inden vi helt går på sommerferie, er 
alle instruktører inviteret til ryste-sammen-
dag sammen med resten af klubbens instruk-
tører og bestyrelsen. Det glæder vi os til.

Vi ses til sæsonstart i september. Tilmeld-
ingen åbner 1. august 2019, så hold øje med 
hjemmesiden, www.herskindboldklub.dk.

Ny belysning i hallen
AF BIRGITTE H. NIELSEN
birgittehojklint@hotmail.com
Telefon 2235 2008

BEDRE FOR MILJØET: I uge 21 blev der sat 
nye LED-lys op i hallen. Det har længe været 
et stort ønske, især fra Herskind Boldklubs 
badmintonspillere, og nu er deres ønske så 
endelig blevet indfriet. Ulempen er, at nu kan 
man ikke længere give lyset skylden, hvis man 
taber.

Ud over at de lyser hallen godt op, så sparer 
de nye lys også på strømmen, så det hjælper 
også lidt til på miljøkontoen.

Hold øje med nyheder og arrangementer 
fra Herskind Boldklub på klubbens hjemme-
side, www.herskindboldklub.dk, og følg os på 
Facebook.

Den nye belysning i hallen er både bedre og mere miljøvenlig.
FOTO: BIRGITTE HØJKLINT NIELSEN

http://www.fribikeshop.dk
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Høstmarked i Hertha
Åben Dag med bagagerumsmarked er vel overstået, og nu kigger 
Hertha frem mod høstmarkedet i august

AF PER CLAUSON-KAAS
per.clauson-kaas@hertha.dk
Telefon 3840 3405

KOM OG OPLEV: Så er der igen Høstmarked i 
Hertha Levefællesskab.

En dag, hvor familier og børn fra nær og fjern 
strømmer til denne sidste lørdag i august, hvor 
biodynamiske og økologiske jordbrug slår 
deres døre op for besøg.

Men i Hertha er der meget mere end høst-
marked. Familien er i centrum med mange 
boder og aktiviteter for børn.

Også i år har Ole Kallehauge sørget for, at 
klubben af ”Danske Schleswiger Heste” kom-

mer med 6-7 spand, der med vogne kører små 
og store ture i området. Der vil blive pløjet 
som i gamle dage. En mark vil blive høstet med 
selvbinder, og negene vil stå flotte tilbage på 
marken.

I Hertha har omkring 100 mennesker for-
beredt den store dag, så de omkring 1000 
gæster, der besøger stedet, kan blive beværtet 
på bedste vis, samtidig med at de får en rigtig 
heldagsoplevelse i en anderledes lille landsby 
lige op til Herskind og kun 20 km fra Aarhus. Ja, 
man vil gå hjem, godt bespist, med oplevelser 
fra dukketeater, bueskydning, musik, kor og 
ikke at forglemme: En af Danmarks mindste 
malkeko-besætninger med eget mejeri.

Ja, kom og smag Hertha! 

I år er der høstmarked i Hertha lørdag 31. 
august klokken 11.00-16.30. Billederne på 
dette opslag er tilsendt fra Hertha og er fra 
høstmarkedet sidste år.
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Åben Dag og spadestik
AF PER CLAUSON-KAAS
per.clauson-kaas@hertha.dk
Telefon 3840 3405

TILBAGEBLIK: Lørdag 4. maj var der Åben 
Dag i Hertha med bagagerumsmarked, åbne 
værksteder, smagsprøver, café med sandwic-
her, kager og meget, meget mere. Vejret var 
med os – ingen regn og blæst af betydning, så 
rigtig mange lagde vejen forbi. 

Efter den officielle del var der første spade-
stik på det nye bofællesskab til 10 beboere. Det 
kommer til at ligge på den nordøstlige parcel 
– nr. 25-27.  Det var en stemningsfuld begiven-
hed med sang og musik og en lille tale. I stedet 
for ét første spadestik, fik alle lov at bidrage, 
for – som Kennert sagde – vi gør alt for at holde 
udgravningsudgifterne nede.

FOTOS TILSENDT FRA HERTHA
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Skivholme Forsamlingshus
Renoveringen af skænkestuen trak store veksler, men                         
resultatet har været hele besværet værd

AF HENNING NIELSEN
familienkrogh@gefiber.dk
Telefon 2382 2501

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST: Sidste 
gang Skivholme Forsamlingshus havde indlæg 
i Herskindsigt, havde vi netop påbegyndt en 
renovering af vores skænkestue. Dette stod på 
over jul og nytår og blev færdigt til Liv i Forsam-
lingshuset 1. februar. 

Det viste sig at være en stor mundfuld til friv-
illig arbejdskraft i en lille forening. Men det gik 
og blev utrolig flot! Medlemmer og lejere vil få 
rigtig god gavn af det fremover.

1. februar holdt vi som sagt Liv i Forsamling-
shuset med spisning og fællessang med en 
musikalsk trio bestående af tre unge musik-
studerende mænd. Et rigtigt hyggeligt ar-
rangement, godt besøgt fra både Herskind og 
Skivholme samt omegn.

Et sjældent underskud
21. februar blev vores årlige generalforsamling 
holdt - igen med spisning først (Meget vigtigt!). 
43 børn og voksne til spisning.

Et enkelt bestyrelsesmedlem blev skiftet ud. 
Annette Albrektsen kom ind i stedet for Gert Jo-
hansen.

Regnskabet viste denne gang et større under-
skud, hvilket vi ikke er vant til. Dette skyldes to 
store vedligeholdsprojekter på huset, nemlig 

belægningsarbejde på bagsiden af huset og re-
noveringen af skænkestuen med udskiftning af 
vinduer og døre.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
konstitueret sig og arrangeret arbejdsdag på 
huset og omgivelserne 4. april. Det gav et stort 
fremmøde af frivillig arbejdskraft, dagen slutte-
de af med pølsevogn fra MCK Udlejning.

13. april blev der holdt vårfest som sammen-
skudsgilde. Der var et ganske flot fremmøde 
med en hel del ”nye borgere” samt lækker mad 
og en hyggelig aften.

2. og 3. marts blev fastelavnssoldaternes tur-
né afviklet ved hjælp fra forældre til nogle af 
soldaterne. Dette blev beskrevet i en glimrende 
artikel af Asbjørn Winther i sidste nummer af 
Herskindsigt.

Kommende begivenheder
23. juni fejrer vi sankthansaften klokken 18.00. 
Medbring selv mad til grillen. Bålet tændes 
klokken 20.00.

5. juli og 9. august holder vi grillaften. Med-
bring selv mad til grillen, som er klar fra klok-
ken 18.00.

Den resterende del af årsplanen gemmes til 
næste nummer af Herskindsigt.

Følg desuden med i opslag på Skivholme For-
samlingshus’ facebookside samt opslag på by-
skiltene.

På gensyn i Skivholme Forsamlingshus.

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

https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Juniorer på distriktsturnering
Det kræver gruppedisciplin, når børnene er hjemmefra og skal     
samarbejde i deres spejderpatruljer

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

TURNERING: Ni juniorspejdere er for nylig 
hjemvendt fra distriksturnering i Moselund 
Spejdercenter ved Hinnerup. Som navnet an-
tyder, er det en turnering i distriktet mellem 
de forskellige grupper, hvor de forskellige en-
heder dyster mod hinanden. 

Vi havde to patruljer med, Rævene og Fal-
kene. Emnet i år var spejdernes grundlægger, 
Lord Baden-Powell.

Vi var kun af sted i et døgn, men 24 timer 
med fuld fart over feltet. Hver patrulje havde 
forberedtt sig hjemmefra med en pionerings-
opgave samt en madlavningsopgave. Blandt de 

mange discipliner kan nævnes: Opbygning af 
lejr/telt, pioneropgave, nedbrydning og stjer-
neløb med poster, 

Et døgn med store krav
Hele tiden blev spejderne bedømt på ud-
førelse, opførelse, samarbejde, indlevelse, og 
ikke mindst fedteri overfor lederne. Jo, det var 
bestemt 24 timer med masser af spejderi, hvor 
der var krav til, at alle måtte yde en indsats, for 
at tingene skulle lykkes.

Vores placering blev desværre ikke første-
pladsen, men begge patruljer vandt deres egen 
udfordringer med en fantastisk indsats. En god 
weekend, hvor vejret også tillod sig at holde 
en regnpause og endda en eftermiddag med 
masser af sol.

Vejret viste sig fra sin flotte side, da juniorspejderne var til disktriksturnering.
FOTO: JACOB LEMMING
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Spejderne skifter farve
Den ellers grønne KFUM-gruppe i Herskind har i en                             
periode flirtet med farven blå

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

INGEN VANDSKRÆK HER: Siden septem-
ber 2018 har der hver måned være holdt møde 
søndag formiddag for at arbejde på at få spej-
derne til at blive blå. Mødet er blevet holdt ved 
Knudhule, hvor en flok på tværs af enheder i 
gruppen har været ude og bade for at tage mær-
ket ”Plasket”, som går ud på at bade i naturlig sø 
en gang hver måned, og når vandtemperaturen 

er over 10 grader, skal hovedet under. 
Vi begyndte 22 personer, både børn og voks-

ne, og der er nu 16 tilbage af de rigtig seje. 
Hvilket bliver mere sejt, da de fleste har hove-
det under vandet hver gang, og det giver den 
ægte følelse af at være i live!  

Den laveste vandtemperatur var i januar/
februar med 4 grader. Vi havde glædet os til at 
hugge hul på isen, hvilket desværre kun blev 
en til enkelt gang med lidt overfladeis. Indtil vi-
dere er den blå farve dog forsvundet, når krop-
pen har fået varmen igen, så vi bliver ved med 
at være grønne spejdere.

Først var de 22, men nu er gruppen svundet til 16 spejdere, der har trodset kulden og 
taget en dukkert hver måned. Det har de gjort for at få mærket “Plasket”.
FOTO: JACOB LEMMING
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Nyt fra gruppen
Spejderne søger flere frivillige til at hjælpe, og inden længe            
har de snart et nyt køkken at lokke med

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

NYT KØKKEN: Efter flere års ønske er vi nu 
endelig kommet i gang med at udskifte vores 33 
år gamle køkken i spejderhytten. Selv om vores 
spejdere allermest nyder at lave bålmad, ønsker 
vi at hygiejnen i vores køkken ikke forårsager 
mavepine. Derudover er det en fordel at optim-
ere køkkenindretningen, så vi kan være flere i 
køkkenet ad gangen. 

Det er rarere at være tre end én, når der for 
eksempel skal vaskes gryder op. Så vi får ikke en 
kogeø, men en vaskeø. Som alle andre bygge-
projekter har tingene det med at gribe om sig, 
så ombygningen udgør både nyt køkken, 22 m2 
nyt, isoleret betongulv, nyt gulvlinoleum, ind-
vendigt afløb/VVS og nye hårde hvidevarer. 

Projektet har et budget på 105.000 kroner 
og er støttet af følgende fonde og bevillinger: 
Erik Marinus Hansen fond med 10.000 kroner, 
Galten Sparekasse (Jutlander Bank) med 11.000 

kroner, Østifterne med 19.500 kroner, Dansk 
Ungdoms Fællesråd med 25.000 kroner og Kul-
tur og Fritid med 40.000 kroner. 

Det nye køkken forventes at være færdigt til 
vores opstart i august, så vi glæder os.

Bål i haven
Synes du, at det er hyggeligt at tænde bål i ha-
ven med dine børn eller gå i en tur i skoven? Så 
kan vi sagtens bruge dig som hjælper til vores 
spejdermøder. 

Vi har nemlig brug for lidt ekstra hjælp, og 
det er bestemt ikke noget krav, at du selv har 
været spejder. Det vigtigste er, at du har lyst til 
at gøre lidt ekstra en gang om ugen. Vi tilbyder: 
Spejderkurser i personlig udvikling og spejder-
færdigheder, et godt fællesskab, masser af gode 
oplevelser, sparring med andre ledere og ekstra 
krydderi til dit CV. Lyder det spændende, men… 
“Jeg har ikke tid/overskud”? 

Min personlige erfaring er, at man faktisk får 
mere overskud af at gøre en frivillig indsats, og 
det er faktisk rigtig hyggeligt.

Det gamle gulv brydes op, før det 
nye køkken monteres.
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Lokalplanproces indledt
Et vigtigt forberedelsesarbejde har båret frugt, og Maries Have       
er endnu et skridt nærmere virkeliggørelse

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

GENERALFORSAMLING: Støtteforeningen 
MARIES HAVE har holdt årets generalforsam-
ling i Herskind Forsamlingshus torsdag 25. 
april. Cirka 25 var mødt til suppe og åben gene-
ralforsamling med indslag af flere fællessange 
i løbet af aftenen. De af bestyrelsens medlem-
mer, der var på valg, samt foreningens kasserer 
blev genvalgt. 

Formand Gunnar Hansen redegjorde for ar-
bejdet i det forløbne år med den travlhed, der 
har været med at støtte tilblivelsen af Maries 
Have ApS, som endelig kunne overtage Her-
skind Søndergård pr. 1. december 2018. Det revi-
derede regnskab blev godkendt. 

Foreningen har et ønske om at arrangere kul-
turelle møder og ture for medlemmerne, som 
blev opfordret til at komme med forslag hertil. 
Maries Have Støtteforening tæller i øjeblikket 
cirka 70 medlemmer.

ApS til køb af Herskind Søndergård
MARIES HAVE ApS er dannet af en kreds af an-
partshavere, der tæller både kommende be-

boere og en række frivillige indskydere, som 
tilsammen har stillet den nødvendige egen-
kapital til rådighed i forbindelse med købet af 
gården. Selskabets direktør Ditte Wrist fortalte 
om arbejdet og status for udviklingen af se-
niorboligprojektet. Planen er at bygge i alt 19 
boliger, og alle på nær 5 er på nuværende tids-
punkt reserverede. 

Der er nu indgivet ansøgning om lokalplan. 
Desværre kan Skanderborg Kommune først 
påbegynde arbejdet hermed til efteråret, 
hvorefter processen vil vare ca. et år. I mellem-
tiden arbejdes der videre med tilretning af pro-
jektet efter de anvisninger, der fremkom ved 
aflevering af ansøgningen, og med afstemning 
af den kommende beboerkreds’ forventninger.

Spor i Landskabet
Ved starten af mødet introducerede Hans Gravs-
holt de nye planer for udvidelsen af ’Sporet ved 
Herskind’ med en tilslutning mellem Bøgeskov-
vej og den vestlige slugt. Idéen blev modtaget 
positivt.

 Initiativtagerne kontakter Maries Have ApS 
for fastlæggelse af et stiforløb, der undgår færd-
sel tæt på private haver. Der blev blandt andet 
foreslået en adgang tværs over bofællesskabets 
fællesarealer. 

Modelfoto af nogle få huse, som de kommer til at se ud i Maries Have.
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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

NEDSKÆRINGER PÅ 112: Vi nærmer os 
hurtigt den dato, hvor køreplanen for bus 112 
ændres. 

En konsekvens er, at der bliver færre afgange. 
Skal du til Aarhus, skal du have en omstigning 
i Tilst, og skal du til Silkeborg, skal du have en 
omstigning (med få undtagelser) i Voel. 

Der er mange af afgangene, der erstattes 
med Flexbus – i køreplanen markeret med et T. 
Flexbus koster almindelig takst. 

Se den nye køreplan på midttrafik.dk.
Jeg synes på ingen måde, at denne løsning 

er optimal, men den er bedre end en 0-løsning 
uden bus overhovedet. 

Der arbejdes i kommunen på, om der kan 
findes andre smarte, fleksible løsninger som 
supplement, og desuden arbejdes der også 
med blafferstationer med mulighed for, at vi, 
der ofte kører, kan medtage andre i vores biler. 

Der er gang i budgetlægningen
I byrådet og i de enkelte udvalg er vi begyndt 
vores budgetproces. Det er et stort, svært og 
spændende arbejde. 

Vi har på sidste byrådsmøde bevilget an-
lægskroner til, at cykelstien på Langelinie for-
længes hen til Blomsterparken, og desuden er 
der givet penge til en bus-vendeplads oven for 
hallen. Begge projekter er sat til at blive gen-
nemført her i 2019. 

Ellers forsøger jeg at holde mig orienteret 
om alle de gode initiativer, der er her i områ-

det. Jeg glæder mig over stien ved Brugsens 
parkeringsplads, arbejdet med byforskønnel-
se, fitness, nyt tiltag med bagagerumsmarked, 
café i Herskind Forsamlingshus og mange an-
dre fine tiltag. I det omfang kalenderen giver 
mulighed, deltager jeg gerne.

Jeg får mange henvendelser om mangt og 
meget – og bliv bare ved med det. Noget kan 
jeg bare lytte til, noget kan jeg henvise videre, 
og noget kan jeg være med til at løse.

Du kan bestille din Flexbus indtil 

en time før afgangstiden i køre-

planen. Flexbussen kører kun, 

hvis du har bestilt den.

Ring på tlf. 8740 8300 (tast 3) 

alle dage mellem kl. 7.00 - 20.00.

OPLYS VED BESTILLING:

• Rutenummer på din Flexbus

• Navn og telefonnummer

• Stoppested, du skal med fra 

og til

• Tidspunkt

• Betaling - fortæl, hvis du 

bruger Midttrafik app, peri-

odekort, Ungdomskort eller 

skolekort.

• Antal personer

Kilde: Midttrafik.dk


