
  

  
                         

42. årgang nr. 162 September 2019

NORDSTJERNEN 2019: 
Prisen går til Ulla

FOTO: RASMUS HAMPEN JAKOBSEN
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Leder
AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

Vi skal blive bedre til at huske de gode 
historier og fortælle dem fra de posi-
tive vinkler. Det slår mig næsten hver 

gang, jeg begår mig på Facebook. For hvor 
er vi dog gode til at lukke alt det dårlige 
ud, når vi sidder derhjemme foran vores 
skærm. Det er der sagt og skrevet meget 
om, men alligevel.

Også på de facebooksider med tilhørs-
forhold til vores lokalområde bliver der 
luftet holdninger til stort set alt. Og med 
få undtagelser tager opslagene altid ud-
gangspunkt i et større eller mindre pro-
blem - kun sjældent er der nogen, der gider 
beskæftige sig med løsningen.

Der sidder vi så og skriver gloser til og 

om hinanden. Meget af det, der kommer 
ud på skrift, vil de færreste turde fortælle 
en debatmodstander ansigt til ansigt.

Den omgangstone ser vores børn, at 
vi bruger, og ubevidst opdrager vi dem 
dermed til, at det er helt okay. Æv!

Når jeg har ærgret mig lidt over det, så 
lykkes det som regel at komme på tanker, 
der er mere positivt vinklede.

For der findes mennesker, der tænker i 
løsninger. Mennesker, som lever ude i vir-
keligheden og ikke foran skærmen. Men-
nesker, der gør en forskel for andre hver 
dag uden nødvendigvis at have egen vin-
ding for øje.

Sådanne personer bor heldigvis også her  

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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“Sådanne personer bor heldigvis også her 
blandt os, og en af dem hedder 

Ulla Østergaard Hansen”

blandt os, og en af dem hedder Ulla Øster-
gaard Hansen.

Ulla er gift med Anders, og sammen bor 
de på Herskind Hede med deres tre døtre.

Selv om Ulla har nok at se til med mand, 
børn og job, så har hun gennem mange år 
haft utallige funktioner i Herskind Bold-
klub. Posten som bestyrelsesmedlem og 
kasserer beklædte hun i en årrække, inden 
hun prioriterede gymnastikafdelingen 
som sit område. Nå ja, formand for udval-
get bag den årlige sommerfest er hun også.

Mange af jer, som læser dette, har mødt 
Ulla i det daglige, og for rigtig mange af jer 
eller jeres børn har hun gjort en forskel. 
Drevet af god dannelse, et dejligt humør 

og en social og venlig omgang med sine 
medmennesker har Ulla gennem årene 
løst en del opgaver og problemer.

Men hendes positive tilgang har gjort, 
at hun aldrig er forfaldet til at udbasunere 
problemerne. I stedet har hun altid været 
fokuseret på at finde løsningerne. Til gavn 
for boldklubbens medlemmer - og sikkert 
alle andre i hendes omgangskreds.

Det er mennesker som Ulla, der er med 
til at holde liv i vores lille samfund og gøre 
det attraktivt at flytte hertil udefra.

Nu har Ulla fået anerkendelse for sit åre-
lange - og fortsatte - virke. Hun er nemlig 
blevet tildelt NORDSTJERNEN 2019.

Se, det er en god historie. Tillykke, Ulla!

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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Ulla er en stjerne
Til HB’s sommerfest blev Landsbyrådets pris uddelt for første gang, 
og det var ikke svært for rådet at finde vinderen

AF LANDSBYRÅDET
Uddeling af NORDSTJERNEN 2019
landsbyrad@gmail.com

BEGRUNDELSESTALE: Årets Nordstjerne 
er en pris, som Landsbyrådet har taget initia-
tiv til at uddele hvert år – og meget gerne ved 
denne lejlighed/familieaften i HB’s sommer-
festtelt.

I år uddeles prisen i samarbejde med EDC 
Galten, og lokale hænder har kreeret årets vin-
derskulptur.

Nordstjernen uddeles til en person, som har 
gjort og stadig gør en forskel for borgerne i 
Skivholme sogn.

Den person, Landsbyrådet har valgt som 
årets Nordstjerne, har gennem mange år været 
særdeles aktiv i Herskind Boldklub, både som 

bestyrelsesmedlem, som frivillig leder og ikke 
mindst også som udøvende medlem.

Årets Nordstjerne er:
• Meget synlig i lokalsamfundet
• Altid klar med en hjælpende hånd
• Engageret, initiativrig, smilende, sprud-

lende og meget social
• En forgangskvinde og en dynamo, der er 

med til at holde liv i vores lokalsamfund

Årets Nordstjerne har desuden ofte tilsidesat 
egne behov for at gøre noget for andre. Hun er 
og bliver en stjerne.

Valget var ikke svært – og dette til trods for, at 
der er rigtig mange gode kandidater.

Der skal fra Landsbyrådets side lyde en kæm-
pe hyldest og tak til årets Nordstjerne: 

Ulla Østergaard Hansen.

En café hvor alt kan ske
Landsbyrådets forsøg med caféer er blevet godt modtaget, og nu er 
rådet klar til at udlicitere til områdets andre foreninger
AF TINA THYBO SØRENSEN
medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

CAFÉSUCCES: Tanken om en café, hvor vi sam-
men kan mødes over en kop kaffe, en øl eller et 
måltid, har Landsbyrådet puslet med, lige siden 
vores undersøgelse i forbindelse med visionsrap-
porten blev gennemført. Det viste sig nemlig, at 
mange af os havde sådan et ønske. 

Nu er vi så begyndt med fire caféaftener i juni og 

to i august, og succes kan vi godt kalde det. Der er 
gennemsnitligt mødt 60 personer op, og stemnin-
gen har været super fin. Der er blevet snakket om 
alt muligt, og alle aldre har været repræsenteret. 

På menukortet har været både pizza, pølser med 
brød og salat, bøffer og græske kartofler, burgere 
og hotdogs - så lidt af hvert. Hver gang begynder 
vi klokken 16.00 med kaffe og hjemmebagt kage. 

Priserne er ikke høje, idet vi ønsker, at alle skal 
have mulighed for at deltage. 

Hver gang har Hermus, vores lokale band, spillet 
op, så vi kunne nyde de festlige toner og synge 
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Ulla Østergaard Hansen får overrakt NORDSTJERNEN 2019. Fra ven-
stre ses desuden Anna Margrethe Kristensen og Tina Thybo Sørensen 
fra Landsbyrådet og til højre Preben Sørensen.    FOTO: ANNE KAAE

med. De små har danset og rokket med, mens vi 
voksne har småsludret, og nogle har spillet et 
spil kort eller andet.

Vi vil gerne have flere foreninger med
Ønsket er nu fremover at uddelegere arbejdet til 
en lokal forening eller andre, der har lyst til at læg-
ge arbejdskraft i at afvikle en caféaften i ny og næ 
til fælles glæde for os borgere, så vi kan mødes i 
hyggelige omgivelser og spise sammen. Landsby-
rådet håber på, at cafétilbuddet kan fortsætte, og 
vi vil gerne være tovholder, hvis nogen byder ind 

med at bidrage til afvikling af arrangementerne.
Vi ønsker ikke at være konkurrent til det fine til-

bud som Herskind Folkekøkken er, og konceptet 
med torsdagscafé skiller sig også ud på grund af 
det helt spontane fremmøde, hvor ingen skal til-
melde sig. Friheden til blot at komme på dagen, 
hvis det passer ind i familiens kalender og lyst.

Fra september og året ud vil der være caféaften 
den sidste torsdag i hver måned, altid med start 
klokken 16.00 og aftensmad klokken 17.30.

Vi håber at se rigtig mange af jer.
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Trafiksikkerheden skal op 
Landsbyrådet arbejder med trafiksikkerhed og har som følge deraf 
haft møde med to repræsentanter fra Veje og Trafik

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

PRIORITERING: Skolebussens rute benyt-
ter Vibevænget til hjemkørsel, og det er ikke 
hensigtsmæssigt, mener vi i trafiksikkerheds-
gruppen. Derfor ønsker vi blandt andet en fart-
måling som en del af vores prioriterede ønske-
liste.

Vi har bedt om følgende: 
• Hjørnet af Langelinie og Ladingvej bør re-

vurderes – kan det laves mere trafiksikkert 
for børnene?

• Byskilte skal generelt flyttes, specielt mod 

øst, da byen er vokset. Endvidere chikane 
på Langelinie mod øst.

• Hastighedsmåling på Præstbrovej samt 
ændring af vejen således, at der er bedre 
plads til cyklister, ønske om 2-minus-1-vej

• Cykelsti til Borum og Skovby.
• Ny busperron på Langelinie, der skal læg-

ges fliser på samt videreføres til Blomster-
parken

• Hastighedsmåling på Vibevænget og Fug-
levænget, da mange oplever, at der køres 
for stærkt

• Fortov på Engvej fra Landsbyvænget til 
Glentevænget samt belysning

• Cykelsti på Langelinie forlænges fra Deco-
plant til 1. indkørsel til Blomsterparken, 
hvilket er budgetsat i 2019

Kører bus 112 endnu?
AF ANNA MARG. KRISTENSEN
kajoganna@outlook.dk
Telefon 5358 1303

SVARET ER JA: Bussen kører stadig, dog i 
reduceret udgave og med skift i Tilst eller Voel.

Køreplanen finder du på midttrafik.dk. Der 
finder du ligeledes køreplan for flexbus, som 
skal bestilles en time inden afgang. Afgangsti-
der kan variere med 0-15 minutter, og du kan 
bestille på telefon 8740 8300.

Bussen kører også i ferierne, hvilket ellers 
ikke var planen, så lidt positivt er der at spore.

Vil du blaffe til Silkeborg, Galten eller Låsby? 
Inden for et par måneder bliver der opstillet 
et blafferskilt i Herskind. Byrådet skal lige 
have politiets godkendelse.

Musikere søges!
TJØRNEBANDEN: Vi er en flok frivillige, 
som kalder os Tjørnebanden. Vi synger og spil-
ler hver torsdag formiddag på Tjørnehaven i 
Galten, MEN vi mangler et par musikere. 

Kan du spille på klaver, harmonika eller vio-
lin, hører vi meget gerne fra dig.

Henvendelse til Mona Bitsch på telefon 8694 
3936 eller 5128 3938.
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Byen bliver lidt skønnere
En lille gruppe borgere fra Herskind arbejder med                               
byforskønnelse, og der er plads til flere

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

IDÉER: Gruppen har i første omgang centreret 
opgaverne omkring arealerne ved OK-tanken 
og Brugsens parkeringsplads, da det er byens 
centrum. 

Der har været holdt fire møder, hvor vi har 
sporet os ind på, hvad der kunne ske af fornyel-
se og forskønnelse.

Mange fine forslag er fremsat
Vi arbejder med planer om en rund bænk om-
kring det store træ, et cykelstativ, afskærmning 
af diverse udstyr til tankanlægget og opryd-
ning omkring tøjcontainerne.

Der er mange fine forslag på bordet, blandt 
andet  et æbletræ, en lille scene, lidt overdæk-
ning, en infotavle, hegn/afskærmning mod Lan-
gelinie, fine blomster i kummer og meget ger-
ne et park-agtigt  område. Området er ikke så 

stort, så vi må se, hvad der er plads og penge til.

Verdensmål
Byforskønnelsesgruppen arbejder ud fra tre af 
FN’s 17 verdensmål, nemlig sundhed og trivsel, 
bæredygtighed samt klima.

Vi må se, hvad og hvor meget vi kan putte ind 
i vores planer.

Blomsterrabatter og byporte
Skivholme har endvidere ønske om forårsløg i 
rabatten ved cykelstien mellem Skivholme og 
Herskind.

Gruppen har endvidere kontakt med Veje og 
Trafik i Skanderborg Kommune omkring by-
porte på Langelinie, både som en ”trafikdæmp-
ning” men også rent visuelt. Ved disse porte la-
ves der bede med løg og stauder.

Trafikchikanen på Langelinie v/ forsamlings-
huset skal ligeledes have planter.

Der er nok at tage fat på. Har du lyst til at del-
tage? giv da Anna Margrethe et opkald på tele-
fon 5358 1303.

Landsbyrådet takker de godt 60 personer, der var mødt op ved Brugsen til indvielsen af 
Dagli’stien, samt alle dem, der har gjort en indsats for at stien kunne blive en realitet.
FOTO: ANNE KAAE
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Har jeg ikke set dig før?
Brugsens bestyrelse stillede sig bag baren fredag aften,                     
da der var sommerfest i teltet ved boldklubben

AF ANNA SCOTT
bestyrelsesmedlem
scott.anna@gmail.com

UDSKÆNKNING: Fredag aften tog Herskind 
Brugsforenings bestyrelse tjansen som bar- 
personale, da Herskind Boldklub sædvanen 
tro holdt en forrygende sommerfest. Der blev 
både langet fadøl og hotdogs over disken samt 
snakket og grinet. Der er mange aktive fore-
ninger i Herskind, og musikken spiller, når vi 
arbejder sammen - noget, vi i Herskind Brugs-
forening meget gerne bakker op om. 

Men hvorfor lige sommerfesten? Jo, OK-tan-
ken på Langelinie donerer hvert år et pænt stort 
sponsorat hvilket sidste år blev til cirka 24.000 
kroner. Det lille OK-kort spytter både i bøssen 
til boldklubben, og OK-tanken er en stor del af 
det, der holder skindet på næsen i vores Dag-
li’Brugs. Og tanke bilen, det skal man jo, men 
hvor vi gør det, gør en forskel. 

Hvem er vi egentlig?
Vores vinkyndige uddeler og det øvrige trofaste 
personale kender de fleste nok ansigterne på, 
men ved du hvem bestyrelsen er? 
Vi vil rigtig gerne i dialog med alle i lokalsam-

fundet. Hvis du allerede er medlem af Coop, 
har app’en eller det lille røde kort i pungen, 
er du sandsynligvis medejer af vores lokale 
Dagli’Brugs. Vi vil rigtig gerne høre dine idéer 
til, hvordan vi gør butikken bedre, hvad der 
gør det mere attraktivt for dig at handle i 
Dagli’Brugsen Herskind, hvad du er glad for, 
og hvad du savner. Og så giver det både med-
bestemmelse og gode tilbud at være medlem. 

Stien er færdig
Dagli’Stien fra Fuglevænget til Langelinie langs 
Dagli’Brugsen er færdiggjort og indviet. Et fan-
tastisk engageret Landsbyråd fik Skanderborg 
Kommune med på idéen, mens Dagli’Brugsen 
lægger jord til. Det er skønt at kunne sende 
skolebørnene sikkert forbi parkeringspladsen, 
mens de fleste sikkert værdsætter, at stien nu er 
langt mere snublesikker. 

P-pladsen har sagt farvel til vandpytterne, og 
p-båsene har nu en god bredde. Og ansigtsløftet 
har sat fokus på noget af det, vores Dagli’Brugs 
er rigtig god til, nemlig vin og grønt.

Vi er nået langt indvendigt og udvendigt med 
fornyelse af butikken, og ambitionerne for fort-
sat at forbedre vores Dagli’Brugs mangler ikke. 
Stik forbi og prik os på skulderen, vi har helt sik-
kert set hinanden før.

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

http://kirstinefv.com
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Line og Anna fra bestyrelsen i Herskind Brugsforening står bag baren til 
årets sommerfest. I baggrunden ses formand Morten Dam med ryggen til.
FOTO: LARS DALBY GUNDERSEN

Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

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

Guldsmed

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter
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Seniorerne begynder igen
Der sker meget i Herskind Forsamlingshus, og hvis du har gode 
idéer til nye aktiviteter, skal du ikke holde dig tilbage

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

UDLEJNING: Herskind forsamlingshus har 
en fin udlejningsprocent, og rigtig  mange er 
glade for at komme i forsamlingshuset. Lejerne 
er meget tilfredse med faciliteterne, hvilket vi i 
bestyrelsen naturligvis er glade for.

Forsamlingshuset er reserveret til konfirma-
tioner indtil 2024 – dog med et slip i 2022, så her 
er huset ledigt til konfirmation eller anden fest.

Ny sæson venter for seniorerne
Seniorklubben går ind i syvende sæson med op-
start onsdag 9. oktober. Programmet er endnu 
ikke fastlagt, men et er sikkert: Vi mødes onsda-
ge i ulige uger fra klokken 11.00 til 14.00, med 
mindre andet er aftalt.

Som tidligere år arrangerer vi virksomhedsbe-
søg, hver anden gang vi mødes. Vil du høre om 
seniorklubben, er du velkommen til at kontak-
te mig på telefon 5358 1303.

Barnevognstræf/babycafé
Barselsmødrene har tidligere haft base i for-
samlingshuset, enten hver anden uge eller en 
gang om måneden, alt efter hvad der har været 
stemning for. Denne mulighed er der stadig, 
og nøglen kan hentes og bringes i Brugsen, når 
blot det sker efter aftale. Kontakt mig gerne for 
nærmere information.

Nørkledamerne byder velkommen
En lille flok på 6-8 damer fra området mødes 
hver anden onsdag i vinterhalvåret i skænke-
stuen i Herskind forsamlingshus. Hvis du vil 
være med, kontakt da Lisbeth Jensen på telefon 
2011 6018 for nærmere information.

Herskind Forsamlingshus

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

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://herskind-forsamlingshus.dk
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Julemarked 2019

SPEJDERNE: Vi holder vores traditionelle 
julemarked søndag 24. november klokken 
13.30-16.00 i Herskind Forsamlingshus. Ledere 
og grupperåd håber, at rigtig mange vil bakke 
op om såvel selve dagen samt  at give en lille 
ting til tombolaen. 

Der bliver ligeledes solgt friskskovede ju-
letræer og pyntegrønt på dagen samt efterføl-
gende på Præstbrovej 8 hos Kirsten og Hans 
Christian. 

Overskuddet fra julemarkedet og salg af ju-
letræer og pyntegrønt går til spejderarbejdet 
i Herskind.  

Sporet i Herskind
AF HANS GRAVSHOLT
gravsholt.hans@gmail.com 
Telefon 8695 4155

NATUR: Der er intet nyt vedrørende udvidel-
sen af sporet i Herskind. Kommunen fik i maj 
slået sporet vest for slugten og vest for Engvej 2. 
Det var dog nødvendigt, at jeg i Hertha lånte en 
buskrydder og fik slået igen i øverste del, vest 
for Præstbrovej. Planen om udvidelsen mod 
vest til Bøgeskovvej er stadig uafklaret. Maries 
Have er interesseret og overvejer, hvordan spo-

ret kan placeres der.
  Desuden fik jeg sammen med Rita fjernet 

højt ukrudt på Herthas spor øst for hegnet 
langs med Engvej. Her har Hertha forberedt 
en sti, som går øst om Engvej 5 op til Herthas 
gartneri. Herved kan man gå på Herthas jord og 
undgå at gå på Engvej. Planen er, at hele sporet 
på Herthas jord skal belægges med materiale, 
så også folk med gangstativ og kørestole kan 
anvende Herthas spor.

  Der er nu et svanepar med 7 unger ved søen 
syd for Hertha, og Per Clauson-Kaas har sat et 
specielt skilt op ved p-pladsen ved fugletårnet.

Få papirspand hjemme
AF CLAUS SIIM JOHNSTED
Renosyd salg og kundeservice
csj@renosyd.dk

PAP/PAPIR: Renosyd har valgt at nedlægge 
miljøstationerne i området, fordi beholderne 
er ved at være udtjente, driften er forholdsvis 
dyr, og vi har erfaring for, at der kommer en 
bedre sorteringskvalitet ud af at få beholdere 
hjem hos den enkelte kunde.

Vælger man at bestille en pap/papirspand, 
så er den gratis resten af 2019. Fra årsskiftet 
vil den koste 166 kroner om året uanset stør-
relsen på spanden. Der er tømning seks gange 
om året i Herskind/Skivholme, og de gængse 
beholderstørrelser til en privat husstand er 
140, 190 eller 240 liter.

Vi anbefaler en 240 liters beholder til dem, 
der holder reklamer og handler jævnligt på 
nettet. En 140 liters beholder kan  være rigelig 
for dem, der har små mængder pap- og pa-
piraffald.

Peter Fjeldsted
Skivholmevej 58 • 8471 Sabro
Tlf 23 60 42 41
peter@fjeldstedanlaeg.dk
www.fjeldsted-anlaeg.dk
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Farvel til årgang 2019
Skolelederen sagde farvel til niende klasse med ordene om,              
at fællesskab, fejl og frihed er værdier, de skal sætte pris på

AF SKOLELEDER KASPER JENSEN
mail something
telephone bot bot

DIMISSIONSTALE: Vi er begyndt på den al-
lersidste aften på Herskind Skole og Børnehus 
sammen med jer, jeres kammerater, jeres for-
ældre og lærere. Spørger vi jeres mor og far, vil 
de sikkert sige, at det er gået fantastisk hurtigt, 
og at de ikke kan forstå, hvor tiden er blevet af. 
Spørger vi jer, vil I nok synes, at Folkeskolen har 
taget lang tid – ja den har faktisk taget to tredje-
dele af jeres liv indtil videre.

Vi skal i aften markere, at I nu står over for det 
– indtil nu – største skift i jeres liv, og at I lige om 
lidt drager ud i den store verden. Jeg vil i det føl-
gende prøve, efter bedste evne og i al beskeden-
hed, at give jer nogle gode råd med på vejen.

I gør det ikke alene. I vil have jeres forældre 
med jer på rejsen – i hvert fald lidt endnu. I vil 
have hinanden med – nogle af jer vil skilles ef-
ter nogen tid – nogle af jer vil måske forblive 
venner og veninder resten af livet. Jeg mødes 
fx med min gamle gymnasieklasse en gang om 
året og har gjort det siden 1993. Når man når 
min alder, finder man ud af, at det at have ven-
skaber, der strækker sig langt tilbage i tiden, er 
uvurderligt. 

Skolen er stadig med
I vil også have skolen med jer. I vil have alt det 
faglige, I har lært, med jer, og som I skal bruge i 
årene, der kommer, men måske endnu vigtige-
re vil I have oplevelsen af at have været en del 
af et forpligtigende fællesskab med jer. Nemlig 
det fællesskab, der har været jeres klasse, men 

ikke kun klassen – ja, hele skolen. For det er det, 
en lille skole kan: være et stort fællesskab for 
alle, der går her. Hvor alle elever kender og ke-
rer sig om hinanden, og sådan er det her i Her-
skind. Det er helt tydeligt, især når man kom-
mer som ny. 

Det er ikke altid let – det der med fællesska-
ber. Det kræver noget af en. Man skal gå på kom-
promis, man skal sige pyt, man får ikke altid sin 
vilje, man skal tage hensyn. Grundtvig, som no-
gen af jer måske har hørt om, siger, at det ene-
ste sted, man kan finde sig selv, er i fællesskabet. 

Man kan så at sige ikke finde sig selv ved at gå 
alene op på toppen af Mount Everest eller langt 
ud i en ørken. Det er kun ved at spejle sig i andre 
– i fællesskabet – at man kan blive opmærksom 
på, hvem man er og gerne vil være. Det skal I, 
sammen med alt det, I har lært og kan, tage med 
jer ud i verden. Engagér jer, giv noget af jer selv. 
Det kan være i et festudvalg på uddannelsen, i 
fodboldklubben, i elevorganisationer, omkring 
at makke med scootere. De gode fællesskaber 
har mange former, og de består af det, medlem-
merne er villige til at investere i dem. 

Hvad vil du?
Det der med at lære sig selv at kende og finde ud 
af, hvad man gerne vil, er en proces, som varer 
hele livet. Derfor skal mit første råd til jer være: 
Søg fællesskaberne. Søg de fællesskaber, der 
forpligter jer og kræver noget af jer. Deri ligger 
også friheden. Friheden til at være den, man er, 
og blive til den, man gerne vil være.

Vi lever i en tid, hvor fokus på uddannelse al-
drig har været større. Det er langt hen ad vejen 
rigtig positivt. Det øgede fokus har dog de sid-
ste år også givet sig udslag i en præstationskul-
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tur, som nogle gange har store konsekvenser 
for mange unge. Særlig det øgede fokus på ka-
rakterer, der fra politisk hold er blevet gennem-
ført de seneste år, presser mange unge. Både 
de unge, som ind i mellem kan have svært ved 
det faglige, men også dem, for hvem det er let. 
Vi ser en stigning i antallet af unge mennesker, 
for hvem presset pludselig bliver for stort. Det 
kan have store konsekvenser for den enkelte, og 
det er både ulykkeligt og helt unødvendigt. Jeg 
tror, at vi sammen skal kæmpe for en fremtidig 
kultur, hvor det at lave fejl og lære af dem bliver 
positivt. Ja, faktisk bliver en central del af det at 
lære og udvikle sig som menneske. 

Vær ikke bange for at fejle
Som Albert Einstein sagde: ”En person, der al-
drig har lavet en fejltagelse, har aldrig prøvet 
noget nyt”. Og det nye bliver en stor del af jeres 
fremtid. Verden ændrer sig hele tiden, og den 
gør det med tiltagende hastighed. Nye teknolo-
gier kommer til, nye problemer opstår, jobmu-
ligheder og uddannelser opstår, og nogle for-
svinder. Den fremtid er svær at gå i møde uden 
at lave fejl. Fejlene er dem, der skal gøre jer klo-
gere. De skal lære jer en hel masse og hjælpe jer 
med at finde netop jeres vej i livet. 

Mit andet råd til jer er derfor: Omfavn jeres 
fejl. Erkend dem, lær af dem, og find for alt i ver-
den modet til at lave dem.

Fejlene opstår ofte, når vi arbejder med no-
get – når vi øver os på noget. Forskning viser, 
at langt de fleste kan blive dygtige til langt det 
meste, hvis de øver sig nok. Nogle kan have et 
medfødt talent, men i det lange løb er det ved-
holdenhed og træning, det handler om, uanset 
hvilke talenter man skulle have med fra føds-
len. 10.000 timer mener man, det kræver, hvis 
man skal være rigtig god til noget. Det svarer 
til 1000 timer om året eller 2,5 time om dagen – 
hver dag - i ti år. Nu sidder I måske og tænker, at 
det er alligevel lang tid. 

Kigger I på jeres telefon og finder den opgø-
relse over, hvor meget skærmtid I har brugt i 
gennemsnit om dagen? Jeg vil vædde med, at 
en del af de 2,5 timer kan findes der – hvis ikke 
det hele. Tager I bare halvdelen af skærmtiden 
og bruger den på at øve jer på noget, I gerne vil 
være dygtigere til, vil I alle sammen kunne nå 
rigtigt langt. 

Det tredje og sidste råd til jer er derfor: Læg 
skærmen, kig op og brug noget tid på det, I ger-
ne vil være dygtige til. Øv jer! 

Søg fællesskaberne, lav fejlene og øv jer! 
Jeg ønsker alt det bedste for jer i fremtiden. 

Tak for tiden her på skolen, og husk at I altid er 
velkomne til at komme forbi jeres gamle skole 
– og gerne med historier og fortællinger fra den 
store verden.

Rigtig god sommer til jer alle.

Dette års afgangselever blev sendt ud i verden 
med en tale fra skoleleder Kasper Jensen.
FOTO: RIKKE WENNEBERG
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Hele 116 til spisning og bål
Det er efterhånden nogle år siden, at vi har været så mange            
tilmeldte til sankthansaften på legepladsen, som vi var i år

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

SOLGT: I juni løb det første loppemarked i 
borgerforeningsregi af stablen. Der var opsat 
ti stande, hvor der blev solgt alt fra malerier og 
køkkenmaskiner til tøj, legetøj og diverse nips-
ting. Snakken gik mellem de handlende, og vi 
fornemmer, at alle havde en hyggelig dag. Vi vil 
skyde på, at der har været 80 til 100 mennesker 
og betragter det som en succes. Vi overvejer der-
for at holde loppemarked igen næste år. 

Det gode vejr tiltrak mange mennesker
I juni holdt borgerforeningen også sankthans-
fest. Det var den mest velbesøgte sankthansaf-
ten i mange år med hele 116 deltagere til spis-
ning. Vejrguderne var med os, solen skinnede, 

og temperaturen var høj, så det blev besluttet, 
at teltene kunne undværes i år. Bålet blev tændt 
cirka klokken 20.00, og det brændte hurtigt, 
men på grund af sidste års tørke havde det også 
haft mere end et år til at blive tørt.

Lad os hjælpe hinanden
De seneste år har Preben fra bestyrelsen næsten 
ene mand stået for græsslåningen på legeplad-
sen, men nu er der blevet oprettet en sms-grup-
pe med syv mand, som skiftes til at slå græsset. 
Hvis der er flere, som har lyst til at hjælpe med 
at slå græsset bare nogle få gange i løbet af som-
meren, kan man sende en besked eller ringe til 
Jakob Houg Jakobsen på telefon 2231 0191. Der er 
oprettet en tilsvarende flaggruppe, hvor man 
på skift er ansvarlig for at hejse flaget og/eller 
tage det ned på mærkedage. Hvis man gerne vil 
være med i flaggruppen, kan man også kontak-
te Jakob. Opgaverne bliver så meget nemmere, 
når vi er mange om at løse dem.

Sankthansaften bød på fantastisk vejr og 
utrolig mange glade gæster.
FOTO: ALLAN E. CLEMMENSEN
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Kom og spis med os
Der er plads til flere i Herskind Folkekøkken, som har til formål at 
samle områdets borgere til hyggeligt samvær om måltidet

AF CASPER THOMSEN
medlem af Herskind Folkekøkken
ct@spag.dk

BON APPETIT: I den forening i Herskind, 
hvor vi velsagtens bliver mest mætte, blev 
forårssæsonen afsluttet på legepladsen 5. juni 
med sous vide-grillmad. Efterårssæsonen byder 
blandt andet på en ”særspisning”, hvor en kok 
udefra kommer for at inspirere os og lave mad 
sammen med madholdet.

Herskind Folkekøkken er en forening, hvis 
formål er at samle beboere i Herskind og 
omegn til spisning og fælles samvær i Herskind 

Forsamlingshus. Vi mødes klokken 18.30 den 5. 
i hver måned (juli og august undtaget). Maden 
tilberedes af et madhold med to madformænd 
i spidsen. Man er på madhold én gang om året, 
og resten af året kommer man blot og sætter sig 
til bords.

Første gang er gratis
Selv om vi er mange medlemmer, kan vi godt 
klemme os sammen og være lidt flere i forsam-
lingshuset. Så kontakt et medlem eller eventu-
elt formanden på joanneryalljensen@gmail.
com og tilmeld dig næste fællesspisning. Pri-
sen er 15,- for børn og 50,- for voksne, og første 
“prøvespisning” er tilmed gratis.

Herskind Folkekøkken



16 September

 

 DET SKER... SEPT

TORSDAG 26. SEPT. KL. 16.00: CAFÉAFTEN
         Skivholme Forsamlingshus
    Aftensmad kl. 17.30
    Tilmelding ikke nødvendig

 DET SKER... OKT

ONSDAG 9. OKT. KL. 11.00:  SENIORKLUBBEN
    Herskind Forsamlingshus
    Sæsonopstart

ONSDAG 2. OKT. KL. 19.30: KONCERT M/HYMN TO FREEDOM
    Skivholme Kirke

ONSDAG 23. OKT. KL. 19.00: ARNE HENDRICHSEN FOREDRAG
    Sognegården
    Læs mere på side 22

LØRDAG 26. OKT. KL. 14.00: MÆND LAVER VILDT MAD
    Skivholme Forsamlingshus
    Læs mere på side 30

TIRSDAG 29. OKT. KL. 19.30: HOLGER LISSNER OM SALMER
    Sognegården
    Læs mere på side 22

SØNDAG 6. OKT. KL. 10.30: HØSTGUDSTJENESTE
    Skivholme Kirke
    Læs mere på side 22

TORSDAG 31. OKT. KL. 16.00: CAFÉAFTEN
    Herskind Forsamlingshus
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 DET SKER... NOV

SØNDAG 24. NOV. KL. 13.30: SPEJDERNES JULEMARKED
    Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 11

 DET SKER... DEC

SØNDAG 3. NOV. KL. 18.30: ANDESPIL
    Skivholme Forsamlingshus
    Læs mere på side 30

SØNDAG 3. NOV. KL. 19.00: ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
    Skivholme Kirke
    Læs mere på side 23

TORSDAG 28. NOV. KL. 16.00: CAFÉDAG
    Herskind Forsamlingshus
    Aftensmad kl. 17.30
    Tilmelding ikke nødvendig 

TIRSDAG 26. NOV. KL. 19.30: HERSKINDSIGT GENERALFORSAMLING
    Skivholme Forsamlingshus

T0RSDAG 5. DEC. KL. 18.30: HERSKIND FOLKEKØKKEN
    Spisning i Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 15

TIRSDAG 5. NOV. KL. 18.30: HERSKIND FOLKEKØKKEN
    Spisning i Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 15



18 September

Spejderne i Herskind
Det har været et aktivt forår hos spejderne, der også har fået nyt 
køkken. Nu mangler man bare en kasserer

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

GRUPPENYT: Sommeren går på hæld, og vi 
kan se tilbage på en spejderlejr på cykel med 
fantastiske minder, som ikke vil blive glemt. Se 
uddrag fra en tropspejders dagbog på side 20.

Den 20. august havde vi både indvielse af det 
nye køkken (som er blevet lækkert) og opryk-
ning mellem de forskellige enheder. Der blev 

gået til stålet, da der skulle brydes gennem for-
ældrekæden. Tildeling af første halvårs GOOD 
TURN-mærke gik denne gang til Emma Winther 
for at yde en ekstraordinær indsats og altid 
være villig til at hjælpe andre - stort tillykke til 
Emma. 

Efterfølgende hyggede spejderne sig med 
bål og snobrød, og indenfor holdt forældrene 
generalforsamling med blandt andet årsberet-
ning. Det var en god aften med stor opbakning 
fra forældregruppen, men desværre kunne vi 
kun ”fiske” et enkelt nyt medlem til bestyrel-

Når vinden driller, så bygger en rigtig spejder bare et læhegn.
FOTO: LINDA NIELSEN
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sen. Velkommen til Anita, og tak for indsatsen 
til de  tre afgående forældre, Allan, Tina og Ulla.  
Der mangler stadig to forældre til bestyrelsen, 
så opgaverne kan blive fordelt uden at belaste 
den nuværende bestyrelse urimeligt, så jeg hø-
rer meget gerne fra dig, hvis du har lyst til give 
et nap med - og få indflydelse på dit barns spej-
derfremtid.

Nu ser vi frem til et efterår med alt, hvad det 
byder på af smukke farver i naturen og gode 
spejdermøder. Da vores kasserer, Bent, stopper 
ved årsafslutningen søger vi hans afløser. Det er 

selvfølgelig vigtigt for enhver forening at have 
en kasserer, så derfor hører vi gerne fra dig, så-
fremt du skulle have lyst til at lege lidt med tal. 
Vi er en hyggelig bestyrelse med et godt fælles-
skab og en god harmoni.

Ugen i spejderhytten:
- Bæverne, 0.-1. klasse: Onsdage 16.00-17.30
- Ulvene, 2.-3. klasse: Tirsdage 17.30-19.00
- Juniorer, 4.-5.klasse: Tirsdage 19.00-20.30
- Tropspejdere, 6.-7. klasse: Torsdage 19.00-21.00
- Seniorer, 8.-9. klasse: Torsdage 19.00-21.00

Fem dage på cykel kræver, at man indimellem får en pause til ben og bag.
FOTO: LINDA NIELSEN



20 September

På to hjul i regn og blæst
Vejret var ikke med spejderne, da de var på årets sommerlejr, men 
det forhindrede dem ikke i at få en god oplevelse med hjem

AF EMMA WINTHER
Spejder i Herskind
Forårets GOOD TURN 2019

FØRSTE DAG: Vi mødtes på skolen klokken 
9.00. Alle var i godt humør og cyklede glade fra 
skolen. Det holdt dog ikke, da der kom en hagl-
byge, og alle blev drivvåde. Vi cyklede omkring 
42-45 kilometer den dag. Jesper holdt allerede 
med den store campingtrailer, da vi kørte ind 
i indkørslen og havde allerede spredt vores 
bagage ud på gruset. Alle var trætte, da vi kom 
frem til Nøjkærhus. Alligevel var der nogle, der 
godt kunne hoppe på cyklen igen og cykle ned 
til købmanden. Der var snolder i begge hæn-
der, da folk kom tilbage. Alle var gået kold, men 
der var stadig en lejr, der skulle op, og mad, der 
skulle laves, så alle måtte mande sig op og tage 
sig sammen. Denne dag fik vi kylling i karry 
med ris og naan-brød. Vi fik ikke lavet lejrbål 
denne dag, for der var mere stemning for at 
komme ned i soveposerne. Der var ro i lejren 
omkring 22.00. 

Dag nummer to
Vi blev vækket ved 7-tiden, og der var nogen, der 
var hurtigere til at komme ud af fjerene end an-

dre. Men vi skulle jo op, for der var ingen mad-
mor med os denne gang, så det var os selv, der 
stod for at lave havregrød. Vi skulle også pakke 
lejren sammen, men det gik dog hurtigt, da alle 
hjalp hinanden. Vi var af sted på cykel klokken 
10.00. Det var en “lille” tur, da turen var på 30 
kilometer. Vi kom til lejren omkring klokken 
14.30. Det var et meget lækkert sted, vi havde 
fået lov til at slå lejr. Der var sø, udhæng, hvor 
vi skulle spise, og et lille skur med hul i jorden. 
Jesper var ikke kommet endnu, så lederne lå og 
halvsov på græsset, og spejderne spillede røv-
hul og legede rundt i det idylliske landskab. Jes-
per kom omkring klokken 15.15, og vi begyndte 
straks at slå lejr. Folk var sultne, så vi begyndte 
på aftensmad tidligt. Da alle havde spist fær-
digt, lavede vi et lejrbål. 

Dag nummer tre
Alle kom op og fik morgenmad omkring klok-
ken 8:00. Vi var trætte, men der var ikke noget 
at gøre ved det andet end at hoppe i søen igen. 
Men der var ikke særlig mange, der var friste-
de. Det havde regnet om natten, og teltene var 
våde, så vi prøvede at lade dem ligge indtil sid-
ste minut, men de var stadig våde, så vi blev 
nødt til at pakke dem sammen. “Det lille hus” 
skulle tømmes, og det var nogle af juniordren-

JB&R 
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gene, der havde været så heldige at få den tjans. 
Vi kom af sted på eventyr igen, da klokken var 

omkring 10:00. Der var mange skovstier, som 
vi skulle igennem det første stykke, men ellers  
var der asfalt. Vi var meget uheldige med vejret 
den dag, for der var hele tiden modvind, og de 
fleste spejdere tænkte vist bare på, at vi ville 
få medvind næste dag. Vi ankom til kalkgru-
berne, og ALLE var smadrede! Vi fik set os om i 
kalkgruberne og lærte de uhyggelige historier 
fra gamle dage. Der var mange, der ikke var be-
gejstrede for oste-rummet, så de fandt et andet 
rum at holde lejr i. Der var 8 grader dernede, så 
man skulle have godt med tøj på. Der stod pita 
på menuen, så nogle af spejderne hjalp med at 
skære alt tilbehør. Vi varmede pitabrødene over 
bål og hængte lygter rundt i træerne. Det var 
tidligt godnat, da der var mange, der var trætte. 

Dag nummer fire
Vi vågnede om morgenen, og vi fik lov til at 
sove længe, helt til 7.30! Da man vågnede, hav-
de man ingen tidsfornemmelse overhovedet! 
Så da vi kom op fra grotten, var det helt lyst, og 
man blev helt overrasket over, at det var så sent. 
Vi fik morgenmad og kom på cyklerne igen. Det 
var første dag med medvind, og alle var over-
lykkelige, for det var vildt dejligt med vind, der 

ikke kæmpede mod os. 
Vores campingsted var ved den smukke Tan-

ge sø. Der var rigtig meget vind, men vi byggede 
bare lige et læhegn. Vi fik rigtig god aftensmad 
den dag. Alle var ret trætte, og vi havde brugt alt 
brænde til aftensmaden, så det blev ikke til no-
get lejrbål den dag.

Dag nummer fem
Da vi stod op, stod solen smukt på himlen. Det 
blev en god dag! Det var sidste dag, så alle var 
glade for, at det var ved at være slut. Der var no-
gen, der havde lidt ondt i benene og numsen! 
Jeg tror også, der var mange, der glædede sig til 
et bad, en seng og en dyne. Men det var også lidt 
trist. Vi hjalp alle til med at vaske op og pakke 
ned. Det betød, at vi cyklede omkring klokken 
10.00. Det var en meget smuk rute med mange 
gravhøje. Med vinden i ryggen gik det lige der-
udad. Da vi kom til Voldby, fik vi frit løb til at 
komme hjem. Der var mange, der trådte til i pe-
dalerne, de glædede sig nok til at komme hjem. 
Vi var hjemme omkring klokken 15.15. 
Alle var glade for at se deres familier, og jeg tror 
også, at forældrene var glade for at se deres 
børn. Det var en meget succesfuld tur, og jeg er 
sikker på, at der er mange, der vil være glade for 
at gøre det igen - det vil jeg i hvert fald!

“Vi var meget uheldige med vejret den dag, 
for der var hele tiden modvind”



22 September

Vi takker for høsten i hus
Efteråret byder både på festgudstjeneste og tid til at mindes dem,  
vi har mistet. Og så byder kirkehøjskolen på fire arrangementer

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

SKOVTUR: Søndag den 25. august var det 
skønt sensommervejr - heldigvis, for det var jo 
ikke til at vide, da morgenturen i Præsteskoven 
blev planlagt i foråret. Efter turen ventede der 
morgenkaffe i Sognegården - endda også for de 
morgensøvnige!

Vi bor jo på landet, og det med vejret er altid 
afgørende for, hvor god høsten bliver. Om for-
året kan alt se lovende ud; men tørvejr må der 
til, når høsten skal i hus. 

Selv om der efterhånden er meget, vi menne-
sker kan købe for penge, og de store maskiner 
hurtigt klarer høsten, er der dog stadig grund 
til at være taknemmelig. ”Det vokser jo, medens 
vi sove”. Min svigermor fortalte, at hendes far-
mor, som havde boet på heden, sagde undskyld, 
hvis hun kom til at tabe et stykke brød på gul-
vet. 

Årets høstgudstjeneste bliver i Skivholme 
Kirke søndag 6. oktober med tid til taknemme-
lighed over livet i al dets mangfoldighed. Det 
er en festgudstjeneste hvert eneste år, og kir-

ken er smukt pyntet. Bagefter er der frokost i 
sognegården, og klokken 13.00 bliver der holdt 
menighedsmøde, hvor menighedsrådene for-
tæller om arbejdet og også om fremtidsplaner. 
Der kan stilles spørgsmål. Geert Mikkelsens fine 
billeder fra årets gang i de tre kirker på stribe 
kan vi roligt glæde os til!

Onsdag  2. oktober klokken 19.30 i Skivholme 
Kirke bliver der lagt op til intet mindre end et 
brag af en koncert, når den dygtige musiktrio 
”Hymn to Freedom”  kommer og spiller en 
swingende hyldest til livet. Se meget mere i Kir-
kebladet.

Onsdag 23. oktober klokken 19.00  i Sogne-
gården vil Arne Hendrichsen fortælle om sine 
bedsteforældre, der i 1920 rejste til Sumatra.

Tirsdag 29. oktober klokken 19.30 i Sognegår-
den kommer salmedigteren Holger Lissner og 
fortæller om sine salmer. Flere af dem er med i 
salmebogen, blandt andet ”Nu går solen sin vej 
for at skinne på andre” og den smukke sorgsal-
me ”Nu har du taget fra os”. 

Jeg holder personligt meget af nye salmer, 
som både forholder sig til vores tid og til de evi-
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ge menneskevilkår. Kirkekoret vil synge for på 
salmerne.

Apropos Kirkekoret, så er netop tirsdag aften 
øveaften, og der er plads til flere, så kom bare! 

Alle helgens søndag 3. november er der to 
gudstjenester: Klokken 10.30 i Sjelle Kirke og 
klokken 19.00 i Skivholme Kirke. Navnene på 
dem, vi har mistet siden sidste år, vil blive læst 
op, og der bliver uddelt lys, som man eventuelt 
kan sætte på et gravsted.

Søndag 10. november klokken 10.30 i Skjør-
ring Kirke vil der efter gudstjenesten blive 
tænkt på, at det om aftenen er mortensaften, 
som er opkaldt efter Mortens Bisp. Det forlyder, 
at der vil blive serveret et stykke gåsebryst.

Efterårets kirkehøjskole
Sæsonen byder på fire spændende tilbud: Der 
startes hver gang med en kort gudstjeneste, 
oftest ved stedets præst, og efter hyggeligt kaf-
febord i sognegård/konfirmandstue kommer 
foredraget.

Onsdag 11. september klokken 14.00 i Stor-
ring er der genfortælling af romanen ”Karitas 
uden titel” om en usædvanlig islandsk kvinde. 

Det er tidligere lærer og nu historiefortæller, El-
len Skov Birk, som  vil tryllebinde sit publikum.

Onsdag 9. oktober klokken 19.00 i Skivhol-
me. Præst og folkeoplyser Birgitte Saltorp for-
tæller om ”Folkelivet i kalkmalerier”. Kalkmale-
rierne afspejler blandt andet datidens dagligliv, 
smukke klædedragter som i Skivholme Kirke, 
og tidens tanker om himmel og helvede.

Torsdag 7. november klokken 19.00 i Galten  
vil kirkens suverænt dygtige organist, Lars Ro-
senlund Nørremark fortælle om ”Dansk salme-
sang i det 20. århundrede”. Sang man salmer 
meget langsomt dengang? 

Jeg personligt kommer til at tænke på fil-
mene ”Babettes Gæstebud” og ”Barbara”. Er det 
for hurtigt nu? Lars har samlet grammofonpla-
der med salmesang, så det bliver spændende at 
høre eksempler. Der er helt sikkert forskellige 
meninger om det!

Mandag 18. november klokken 19.00 i Skov-
by. Landmand og sognepræst i Trige, Peter Ole 
Finnemann, fortæller om, hvordan det har væ-
ret at deltage i realityprogrammet ”Hjem til 
Gården” på TV2.

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd
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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

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi ikke misser den igen.

Sikke en dejlig dag!
Høstmarkedet i Hertha var vejrmæssigt lagt på den perfekte dag, 
og godt vejr gav som altid mange besøgende

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

SOMMERVEJR: Tørt var det med dejligt sol-
skin. Ugen før var vi ved at fortvivle. Hvis det 
ikke blev bedre vejr, kunne vi ikke bruge vore 
marker til p-plads for de over 1000 gæster og de-
res biler, der ville komme. Vi så for os mudder 

og Falck-biler, der måtte hjælpe de nødstedte, 
som var kørt fast.

Men sådan blev det ikke. Vi havde sat otte 
mand til at dirigere trafikken ind på Herthas 
markparkering, så den ikke blokerede villa-
vejene. Det var der brug for. Ved tre-tiden om 
eftermiddagen kunne vi tælle 300 biler, og de 
omkring 1200 besøgende kunne glæde sig over 
de mange tilbud, høstmarkedet bød på. Der var 
20 boder med det fineste håndværk. Noget fra 

Ole Kallehauge og hans heste er fast inventar,  
når  Hertha holder høstmarked.
FOTO: NIELS JØRGEN BERG
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten

Lisa
Gaarsmand

Ejendomsmægler MDE

Helle Boll
Jørgensen

Ejendomsmægler MDE

Elizabeth 
Holberg Larsen 

Ejendomsmægler MDE
86 94 66 55

Steffan Sander
Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Susanne skøtt
Iversen  

Ejendomsmægler MDE

Martin
Elboe

Ejendomsmægler MDE

Nicolai
Fallesen

Ejendomsmægler MDE

Herthas værksteder og andet fra mange dygti-
ge håndværksvenner. Der blev malket køer og 
klappet kalve, skudt med bue og pil, og fire-fem 
steder kunne man købe mad, kager og andre 
lækkerier.

Hesteklubben med Ole Kallehauge fra Sjelle 
gav hele familien fantastiske køreoplevelser 
rundt i landsbyen og ned til Lyngbygård Å med 
plads til otte personer i vognen. Og måske Mette 
på syv år, som sad ved siden af kusken, fik lov til 
at styre to store Slesvigerheste ned over marker-
ne? En kæmpe oplevelse! Jo, høstmarked, heste 
og køer hører sammen.

Det var en rigtig familiedag med sang og mu-
sik fra det ene og det andet telt. Herthas sal blev 

fyldt to gange for at opleve og se det smukkeste 
dukketeater, spillet med fine håndholdte silke-
dukker. En stund, hvor alle tilskuere - store som 
små - blev tryllebundet, og helt stille bare så og 
lyttede.

En sådan dag bliver ikke til virkelighed, uden 
at nogle gør noget for det. Da dagen var omme, 
og man i tankerne gjorde op, hvor mange der 
havde deltaget, var det omkring 150 hjælpere, 
der hver især bidrog, hvor de kunne.

Dagen sluttede med herlig optræden af gøg-
lerorkesteret ”De splittergale” fra Aarhus. I en 
time underholdt de, så der ikke var et øje tørt.

Dejligt, at man i små samfund som Herskind 
kan lave store oplevelser. Tak for det.

Omkring 150 frivillige er involveret for at 
få alt til at gå op under høstmarkedet.
FOTO: NIELS JØRGEN BERG

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
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HB Sommerfest 2019
Selv om vejret var blandet, blev der sat flere rekorder                            
under den traditionsrige fest i weekenden uge 33

AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
Formand for sommerfestudvalget
Telefon 2825 1791

GLÆDE: De fleste bobler har fortaget sig efter 
lørdag aftens festligheder, men de små bobler 
i kroppen er der endnu af begejstring over en 
super vellykket weekend med sommerfest - 
heldigvis.

Flere rekorder blev sat i år:
• 200 gæster til spisning fredag aften til 

Chili con carne – alt udsolgt.
• 93 spisende gæster til fest lørdag aften, 

og rigtig mange kiggede forbi efter 

spisning – det var rigtig skønt.
• Oprydningen søndag satte nye rekorder. 

Tusind tak til de rekord-mange frivillige, 
som dukkede op.

 
Det hele begyndte onsdag sidst på eftermidda-
gen med teltopsætning. Alt gik planmæssigt. 
Små fire timer, så var grusbanen forvandlet til 
en festplads. Teltet, indeholdende gulve, scene, 
borde, stole, tombola og bar, var nu klar til at 
få den sidste finish. Igen i år var vi heldige 
med nogle gode frivillige hjælpere, og de blev 
selvfølgelig forkælet med aftensmad, så der 
blev også tid til lidt hyggeligt samvær efter telt-
opsætningen.

Torsdag var dagen, hvor der blev kastet lys 

Fredagen var yderst velbesøgt, og der 
blev både hygget i teltet og udenfor.
FOTO: ULLA ØSTERGAARD HANSEN
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over pladsen – her blev der trukket ledninger 
til den store guldmedalje. Tombolaen begyndte 
at forme sig, borde blev dækket, og der blev ge-
nerelt hygget og nusset om de sidste forbere-
delser.

Endelig blev det tid til fest
Fredag gik festlighederne så endelig i gang. 
Vi begyndte lidt tidligere, end vi plejer, for at 
få det hele med. 40 seniorer var mødt op til 
frokost-matiné, hvor de blev godt forkælet af 
Fru Kaae og Fru Frengler. Der var selvfølgelig 
musik fra den gamle rejsegrammofon, og der 
blev hygget med ost, rødvin, kaffe og kager. 

På samme tid udenfor, mens der var tørvejr, 
løb eleverne fra Herskindskolen rundt på bold-
banen med deres venskabsmakkere til Stjer-

neløb. Her blev der dystet for fuld skrue, inden 
de kunne gå på weekend med en kop saft og et 
lækkert stykke drømmekage.

Fredag eftermiddag bød på Hestefest for de 
mindste og med besøg af HB (en flodhest), som 
havde sneget sig ind til festen. Der blev sprunget 
over forhindringer og klappet kæpheste, og 
hestene og deres små ejere blev fodret godt af 
med boller og saft.

Derudover var der også mulighed for floor-
ball i hallen for alle, segway-kørsel på boldba-
nen, ansigtsmaling, hoppeborge, sæbeboble-
leg, tombola, uddeling af Landsbyrådets nye 
pris ”NORDSTJERNEN”, rekord mange til fælles-
spisning, diskotek for børnene i hallen, åbent 
i ungdomsklubben og live-musik i teltet med 
vores egne lokale ”Hermus All Stars”. Vi må sige, 

Heine og Peter stod tilbage som vindere 
af dysten på rugbrødsraceren.
FOTO:ULLA ØSTERGAARD HANSEN
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at fredagen var yderst velbesøgt. Rigtig mange 
havde meldt sig som frivillige til diverse tjanser, 
og Dagli’Brugsens bestyrelse havde meldt ind 
på barvagten hele fredag aften.

Lørdag blev en våd omgang
Lørdag var vejret ikke helt med os, men det af-
holdt ikke de sejeste fra at møde op til løb og 
cykling klokken 9.00. Omkring 15 løbere og 
cyklister, heraf fem børn, trodsede vejret og 
deltog i løbet, og børnene blev belønnet med 
en lille præmie på målstregen. I teltet var der 
dækket op med et lækkert morgenbord, så man 
kunne få sig et godt morgenmåltid, inden der 
skulle spilles fodboldkampe, spilles badmin-
ton, males portrætter, vurderes kager til bage-
dysten, kigges på firehjulstrækkere, cykles på 
den store rugbrødsracer, handles i tombola og 
bar og selvfølgelig dystes i HERSKIND-MESTER. 
En dejlig dag – lidt fugtig, men stadig lun og 
med en masse glade mennesker. Og igen dejligt 
med en masse frivillige til diverse tjanser.

Sidst på eftermiddagen blev der gjort klar til 
93 spisende gæster og festaften med live musik 
fra ”Drenge på tur”.  Det var skønt at se så mange 
med lyst til at feste og være med til at gøre det 

til en god oplevelse. Tak til Lotte for at grave en 
fællessang fra 2015 frem af gemmerne. Der kan 
både synges og danses i Herskind – ingen skal 
være i tvivl om det.

Vi ses igen til fest næste år
TUSIND TAK FOR EN FANTASTISK WEEKEND! I 
har alle været med til at fylde rammerne ud.

Også tak til alle vores trofaste sponsorer af 
ting til sommerfesten – både dem inden og 
uden for byskiltet!

Tak til alle vores annoncører i sommerfestavi-
sen!

Tak til alle tombolasponsorerne!
Tak til sommerfestudvalget for endnu et års 

gejst og nye påfund.
Tak til alle de frivillige, som havde meldt sig, 

og ISÆR tak til alle de mange frivillige, som 
mødte op til oprydningen søndag - det var så 
dejligt!

Og tak til Landsbyrådet for den fine pris, jeg 
fik. Den er jeg rigtig glad for og stolt af.

Og husk så at sætte kryds i kalenderen 14. og 
15. august 2020. Da holder vi selvfølgelig som-
merfest igen.

“Drenge på tur” stod for den musikalske 
underholdning lørdag aften og nat.
FOTO: ULLA ØSTERGAARD HANSEN
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Der kommer en sæson to!
Bestyrelsen i Herskind Boldklub besluttede i maj, at                            
HB Familiesvømning fortsætter i endnu en sæson

AF ASBJØRN WINTER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364

TILMELDING: Stor tak til Herskind Boldklubs 
bestyrelse, som igen i år bakker op om fami-
liesvømningen, hvilket er en uundværlig støtte.

Tilmeldingen til den nye sæson er åben, så 
skynd jer ind på herskindboldklub.dk og få jer 
tilmeldt.

Her finder du også mere detaljeret informa-
tion om HB Familiesvømning.

Første tur i svømmehallen var fredag 13. sep-
tember 2019, og sidste svømmetur bliver 3. april 
2020.

Der vil være 13 gange svømning inden jul og 

13 gange efter jul og ind i det kommende år.
Igen i år vil det være muligt at tage bussen til 

og fra svømmehallen, og det er gratis!
Så til alle jer, som var med i første sæson: Vi 

håber at se jer igen.
Og til alle jer, som ikke nåede at være med i 

første omgang: Jeg håber, vi ses i løbet af den 
nye sæson.

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

Husk også, at har du lyst til at blive uddannet 
livredder, så tag fat i mig. Det koster ikke no-
get, og de eneste krav er, at du skal være fyldt 
17 år, tage livredderuddannelsen i Hinnerup 
og derefter tage en livreddervagt til HB Fami-
liesvømning en gang imellem.
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Skivholme Forsamlingshus
Sommeren er ovre, men efteråret byder på flere aktiviteter.      
Blandt andet er det blevet mændenes tur til at lave mad

AF HENNING NIELSEN
familienkrogh@gefiber.dk
Telefon 2382 2501

EFTERÅR: Selv om solen skinner højt på him-
melen, mens dette skrives, så er vi i Skivholme 
Forsamlingshus ved at have overstået vores 
sommerarrangementer.

Tre aftener med grillspisning, herunder 
sankthansaften, er vel overståede.

Sankthansaften var der godt 70 deltagere. Så-
dan, det meste af byen var af huse! De to øvrige 
aftener var vi henholdsvis godt 30 og knap 20 
deltagere.

Herudover har der været mange udlejninger, 
og bookingerne kommer ind i en lind strøm.

Er du i festtanker, så check vores bookingka-
lender på www.skivholme.net. Her kan du følge 

med i, hvornår forsamlingshuset er ledigt, og 
du kan selv foretage booking af huset flere år 
ud i fremtiden. Du modtager efterfølgende en 
bekræftelse på din booking. På hjemmesiden 
kan du også læse en detaljeret beskrivelse af, 
hvad huset indeholder.

Kommende begivenheder
• Lørdag 26. oktober: ”Mænd-laver-vildt-

mad.” Mændene mødes og laver mad fra 
klokken 14.00 under Henrik Axelsens le-
delse. Familierne kommer klokken 18.00 
og spiser! Tilmelding med antal perso-
ner til Henrik på telefon 6198 7316.

• Søndag 3. november: Andespil klokken 
18.30. Skivholme Forsamlingshus’ årlige 
andespil med amerikansk lotteri. Døre-
ne åbnes klokken 18.00.

Følg desuden med på vores facebookside. 
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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

FÆLLESSKAB: Når mennesker møder men-
nesker, opstår fællesskaber, og dermed skabes 
grundlaget for, at vi kan skabe udvikling sam-
men.

Når vi skaber udviklingen sammen, bringes 
flere ressourcer i spil, og vi når længere. Og 
hvis alle er med, når vi ekstra langt.

Dette er kommunens overordnede vision. En 
vision, som i den grad bringes til live her i vo-
res lokalsamfund. 

Mange deltager aktivt i foreninger og frivil-
ligt arbejde, mange støtter op om lokale arran-
gementer,  og mange bidrager med ideer. 

Hvis vores lokalsamfund til stadighed skal 
blomstre og udvikle sig, er dette engagement 
en nødvendighed. 

Vi skal være gode til at inkludere alle i vores 
arbejde, unge som gamle, tilflyttere som ind-
fødte. Alle kan bidrage med noget, hvis vi giver 
plads! 

Således begyndte jeg min tale ved indviel-
sen af den nye skolesti, Dagli’stien.  Endnu et 
eksempel på, hvad der kan opnås, når vi i et lo-
kalsamfund arbejder sammen. 

Tak til Landsbyrådet for et fint arrangement 
og et superfint arbejde. 

Borgerne i demokratiet
Lidt i tråd med ovenstående har byrådet be-
sluttet at nedsætte et såkaldt §17 stk. 4 udvalg, 
der det kommende år skal arbejde med demo-
krati og borgerinddragelse. 

Hvordan sikrer vi bedst muligt, at vi i Skander-
borg Kommune har de bedste muligheder for 
at inddrage vores borgere i et aktivt demokra-
ti? 

Udvalget består af fem byrådspolitikere 
(undertegnede som den ene) samt ti udvalgte 
borgere (som havde indsendt ansøgning), her-
iblandt vores egen redaktør for Herskindsigt, 
Jakob Houg Jakobsen – så vi får rigtig fin, lokal 
repræsentation. 

”Kør-med-steder” i Herskind. 
Vi bliver den ene af to forsøgsstrækninger, 
hvor der officielt bliver ”kør-med-steder”, hvor 
vi forsøger at få halvtomme biler til at give et 
lift til borgere, der netop mangler et lift. 

Jeg ved endnu ikke præcist, hvornår det 
kommer i gang (i løbet af efteråret), eller hvor 
politiet konkret beslutter, det er mest sikkert 
at stå. Men mon ikke det bliver ved buslom-
merne tættest på Brugsen?

Måske vi lokalt kan finde ud af at supplere 
det med et elektronisk system, hvor man også 
på forhånd kan melde ind, hvis man har brug 
for et lift – eller har plads i sin bil. 

Jeg håber, at det er en mulighed, som bliver 
et godt supplement til den offentlige trafik og 
et positivt indspark i miljødebatten. 

Venter på resultat af måling
Der har været trafikmåling på Engvej, men det 
er endnu ikke lykkedes mig af finde ud af, hvad 
den viste, og om det giver grundlag for ”Gen-
nemkørsel forbudt for tunge køretøjer – ærin-
dekørsel tilladt” - men jeg følger det. 

Husk, at I altid kan ringe eller skrive til mig, 
hvis I har noget på hjerte.                                                                                                                                    



En rigtig flot familie - og skabt på blot et halvt år. De 
seneste måneder har svanefamilien holdt til i engsøen 
syd for Hertha, men det ser nu ud til, at de syv flotte                
unger endegyldigt har forladt mor og far.

FOTO: OLE WADSHOLT


