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Der er ingen, som dækker, hvad der sker 
i vores lokalområde. Derfor må vi selv 
gøre det.

Det var tankerne bag den podcast, som længe 
har været under overvejelse — og som nu har 
været en realitet i nogle uger.

For selv om Skivholme Sogn ikke byder på 
breaking news på daglig basis, så sker her alli-
gevel noget, som har betydning for mange og i 
nogle tilfælde for os alle.

På den lokalpolitiske scene er tempoet højere 
end nogensinde, og hvis vi som borgere skal nå 
at reagere på beslutninger, der går stik modsat  
vores ønsker, så kræver det i første omgang, at 
vi er orienteret om beslutningerne — og i bed-
ste fald også baggrunden for dem.

Det kan vi ikke gøre med et kvartalsblad. Bla-
det kan nogle andre ting, men som supplement  

har vi valgt at sende dig en ugentlig opdatering 
over, hvad der foregår lige her, og hvilken be-
tydning det har for netop dig og dine.

Vores podcast Slet ikke LIVE! udkommer hver 
fredag ved middagstid, og når det er muligt, 
har vi en aktuel gæst med i studiet, ligesom vi 
heller ikke holder os tilbage med at ringe folk 
op for at få deres kommentarer.

Podcasten er blevet vel modtaget, og vi har 
da også givet den en forsøgsperiode frem til 
skolernes sommerferie for at se, om der er an-
dre end os på redaktionen, som synes, behovet 
er der. Derfor må DU også gerne være med til at 
sprede budskabet om, at udsendelsen eksiste-
rer. 

Mange bliver skræmt blot ved ordet podcast, 
og det forstår jeg egentlig godt. Desværre er jeg 
endnu ikke kommet på et bedre ord, men jeg 

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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der sker i vores lokalområde. 
Derfor må vi selv gøre det”

kan bedst forklare begrebet ved, at det er et ra-
dioprogram, du hører, når du har tid og lejlig-
hed til det.

Vores program varer omkring en halv time — 
det er i hvert fald det, vi sigter efter — og hvis 
du på den ene eller anden måde har adgang til 
internettet, så kan du høre os.

Hvis du stadig synes, at det virker uoverskue-
ligt, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dig. Vi har 
såmænd tidligere leveret vores podcast over-
spillet til kassettebånd, så alt er muligt — hvis 
du siger til.

Foruden at bringe ultra-lokale nyheder og 
andet stof er det vores håb, at Slet ikke LIVE! 
kan være med til give borgerne et fællesskab 
på tværs af alder, køn og alle andre forhold, der 
ellers kan skille. Hver uge kan du i vores kon-
kurrence vinde en pose rundstykker og en frisk 

morgenavis leveret på din adresse lørdag eller 
søndag efter eget ønske. Indtil videre har vi selv 
på redaktionen sponseret præmien og bragt 
den ud, men også her håber vi, at der kan brede 
sig en form for medborgerskab. Måske sidder 
der borgere derude, der vil finde glæde ved at 
finansiere det beskedne beløb, en ugepræmie 
koster, og hvem ved så, hvordan det kan gribe 
om sig?

Der ligger en del arbejde i at lave en podcast, 
og især når der skal produceres et ugentligt 
afsnit. Derfor vil vi gerne have dit indspark til 
udsendelsen. For hvad vil du høre om, og hvem 
skal vi invitere ind som ugens gæst?

Vi lytter også både til ris og ros, og så skal du 
da huske selv at deltage i konkurrencen hver 
uge. På den måde er du med til at give os en for-
nemmelse af, om der er hul igennem.

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/


4 December

Et travlt år er snart ovre
Meget er gennemført i årets løb, og det er med tilfredsstillelse, at 
årsrapporten nu skal skrives af Landsbyrådet

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

2019: Året lakker mod enden, og vi i Landsby-
rådet kan se tilbage på de opgaver, der er gen-
nemført siden sidste årsmøde, og det bliver vi 
ret godt tilpas over (ikke selvfede, men alligevel 
lidt måske). Årsrapporten skal nemlig snart 
skrives, og vi kan vinge de udførte projekter 
af og konstatere, at de timer, vi har investeret i 
Landsbyrådet, har betalt sig. 

Blandt meget andet er arbejdet med etable-
ring af en cykelsti, der forbinder Blomsterpar-
ken hen langs Langelinie mod Ladingvej, nu 
tilendebragt. En Dagli’sti er anlagt, Busperro-
nen er lavet ved Blomsterparken i vestlig ret-
ning langs Langelinie, og snart forventer vi, at 
arbejdsmaskinerne igen er i gang, når forskøn-
nelsen af vores by igangsættes på arealet ved OK 
tankanlægget. 

Det går nemlig strygende med at skaffe til-
skudsmidler til byens forskønnelse. Lige netop 
har vi modtaget tilsagn om endnu 7.500 kroner 
fra Sparekassen Kronjylland. Tusind tak til dem, 

hvor er det flot. Det er spændende at se planer-
ne blive til virkelighed. Og vi har listet flere nye 
og spændende tiltag op, som vi ønsker at gribe 
fat i og få gennemført i den næste tid.

Årsmødet i Landsbyrådet holdes torsdag 30. 
januar klokken 18.30, så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. Vi begynder med caféaften fra klok-
ken 16.00, kaffe/kage og klokken 17.30 fælles-
spisning bagefter. 

Selve årsmødet begynder klokken 18.30, og 
umiddelbart herefter kommer firmaet ByensBil 
samt delebil-løsningen i Stjær by og fortæller os 
om deres tilbud og de erfaringer, de har med at 
lave delebil-løsninger i små samfund som vo-
res.

Torsdagscafé fortsætter
Arrangementerne fortsætter, fremmødet er fint 
og der breder sig en hyggelig stemning ved bor-
dene, når snakken går på kryds og tværs. Kom 
og vær med, og få aftensmaden klaret uden selv 
at stå i køkkenet denne aften. Vanen tro starter 
vi jo med kaffe/kage kl. 16.00 og spiser kl. 17.30 
– og der er ingen tilmelding. Bare mød frem og 
hyg jer sammen med naboen – alle er hjertelig 
velkommen, både store og små.

LANDSBYRÅDET ORIENTERER

Peter Fjeldsted
Skivholmevej 58 • 8471 Sabro
Tlf 23 60 42 41
peter@fjeldstedanlaeg.dk
www.fjeldsted-anlaeg.dk
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En dejlig aften for de unge
Der var dans, hygge og høj musik, da Landsbyrådet med                
succés forsøgte sig som ungdomsfest-arrangør

AF ANNE KAAE
Medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

UNGELIV: Musikken fløj højt gennem højt-
talerne, stearinlysene blafrede i takt med mu-
sikken, og de unge dansede omkring på dan-
segulvet og nød hinandens selskab. Herskind 
Forsamlingshus var fint pyntet op af de unge 
selv, da der en fredag aften i oktober blev holdt 
ungefest. 

Vi takker jer unge mange gange for jeres op-
bakning. Stor ros for fin planlægning og hyg-
gelig stemning, I bidrog alle til at gøre aftenen 
vellykket, og det var en dejlig oplevelse.

Alt forløb i fornem ro og orden
Landsbyrådet var noget spændt på aftenen, da 
der forinden havde hersket en delt stemning 
blandt forældrene i forhold til det faktum, at 
festen tilbød de unge at ankomme med egne 
drikkevarer med alkoholisk indhold.

Den skepsis, der havde været, blev tilintet-

gjort i løbet af aftenen. De unge nød samværet, 
og de medbragte drikkevarer indeholdt lidt af 
hvert, og en del mødte frem med drikke helt 
uden alkohol. 

Mange fik aldrig drukket det, de havde med – 
og hentede deres poser i skænkestuen, uden at 
have tømt indholdet. 

Ved aftenens start var der ellers linet op med 
alle de medbragte poser i skænkestuen, så vi 
voksne kunne holde styr på, at feststemningen 
i de unges øjne ikke blev afløst af for ”bedug-
gede” blikke, så den situation var der forinden 
taget højde for.

Det tør vi godt gøre igen
Klokken 02.00 sluttede festen, og Landsbyrådet 
kunne konstatere, at forsamlingshuset blev af-
leveret i så fin stand, at man skulle tro, at der 
blot var blevet afholdt en 80 års fødselsdag. 
Ikke en eneste spildt dråbe på gulvet, og borde-
ne var delvis ryddet for tomme flasker og dåser. 
Det var en rigtig fin oplevelse for alle, og vi tør 
godt gribe an med et lignende arrangement en 
anden gang.

Kortvarigt gravearbejde
VANDTRYK: I begyndelsen af 2020 vil Skan-
derborg Forsyning i en kort periode på nogle 
dage udføre gravearbejde på stien mellem Vi-
bevænget og Fuglevænget. 

Det sker, fordi forsyningen flytter den eksi-
sterende trykreduktion på Ladingvej til stien, 
hvor den placeres i et grønt installationsskab 
på kommunens areal — legepladsen. 

Formålet med etablering af trykreduktion 
er, at forbrugerne i området opnår et bedre og 
mere stabilt vandtryk.

Skanderborg Forsyning vil sørge for mere in-
formation, både på skilte ved stien og på skan-
derborgforsyning.dk, når der er lavet en aftale 
med en entreprenør.

//REDAKTIONEN//
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Skivholme Forsamlingshus
Når der er vildt på menuen i Skivholme, så er det mændene,          
der knokler i køkkenet - i hvert fald i dette års oktober

AF HENNING BIERING NIELSEN
familienkrogh@gefiber.dk
Telefon 2380 2501

SIDEN SIDST: Efteråret er blandt andet også 
jagtsæson. Og som annonceret i det seneste 
nummer af Herskindsigt blev der holdt ”mænd-
laver-vildt-mad” lørdag 26. oktober i Skivholme 
Forsamlingshus. Under ledelse af vores lokale 
kok Henrik Axelsen. Et fantastisk hyggeligt ar-
rangement, hvor 8-16 mænd lavede mad i løbet 
af dagen. Og hvor vi om aftenen var godt 40 
børn, kvinder og mænd til fælles spisning. Med 
mindst otte slags vildt-kød på buffeten! 

Dette var anden gang, Henrik og Skivholme 
Forsamlingshus lavede et sådant arrangement, 
og vi håber/forventer en gentagelse en gang i 
det nye år. Dette vil selvfølgelig blive annonce-
ret her i bladet! Mange tak til Henrik for en he-
roisk indsats med os mænd!

Søndag 3. november holdt vi vores årlige an-
despil med amerikansk lotteri. Støtten til dette 
arrangement er som sædvanlig god. Og en hel 
del deltagere fik reddet deres Mortens-and. 
Mens andre nok satser på at vinde til næste år!

Der sker også noget til vinter
Nu går vi ind i vinterperioden, hvor aktiviteten 
er knap så høj. Men der er alligevel  aktivitet.

”Liv i Forsamlingshuset” er nok ved at have 
udviklet sig til en tradition i Skivholme For-
samlingshus. Lørdag 1. februar 2020 går det at-
ter løs! Musikken leveres af Mortens Trio med 
blandt andet 60-70’er musik. Arrangementet er 
som sædvanlig med spisning før musikken fra 
klokken 18. Et arrangement, vi glæder os meget 
til. Så få sat et kryds i kalenderen! Se desuden 
annoncen for ”Liv i Forsamlingshuset” her i bla-
det med musikbeskrivelse og tilmelding.

Skivholme Forsamlingshus’ årlige general-
forsamling holdes torsdag 20. februar 2020. 
Der er gratis spisning før selve generalforsam-
lingen for hele familien klokken 18, og selve ge-
neralforsamlingen begynder klokken 19.

Tilmelding til spisning til Søren Stein på 
SST@5stein.dk, telefon 4020 5158.

Lej huset til din fest
Går 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 bookning af huset flere år 
ud i fremtiden! Du modtager efterfølgende en 
bekræftelse på din bookning. På hjemmesiden 
kan du også læse en detaljeret beskrivelse af, 
hvad huset indeholder. Følg desuden med på 
vores Facebook-side ”Skivholme Forsamlings-
hus” for yderligere informationer.

På gensyn i Skivholme Forsamlingshus.

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
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”Mænd-laver-vildt-mad” var igen i 
år en succés, som man forventer en 
gentagelse af til næste år.
FOTOS: SØREN STEIN
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Vi er lige her for dig
Det går godt i Brugsen, men det kan gå endnu bedre. Og vi er alle 
sammen med til at bestemme, hvor godt det skal gå 

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

ENGAGEMENT: Nærvær, lokal tilknytning, 
fællesskaber og klima er alle ord, vi vægter 
højt i Brugsen. I Herskind har vi et stærkt fun-
dament af engagerede og initiativrige kræfter. 
I Brugsen mærker vi det engagement i fortsat 
vækst og konsolidering. 

“Det går ufattelig godt i Danmark”, sagde 
Poul Schlüter i 1983. I Brugsen går det godt, men 
før at det skal gå ufattelig godt, må vi have jer til 
at købe mere. 

Overskud i hverdagen
I en årrække har vi arbejdet benhårdt på at 
nedbringe gæld, så vi kunne låne noget mere. 
Det lykkedes ved udgangen af 2018, hvor vi kun 
skyldte godt 200.000. Det er noget af en bedrift, 
der kun kan komme igennem opmærksomhed 
og et omhyggeligt blik på alle detaljer. 

Nu skylder vi så en million, men fordi detail-
handlen er et hårdt og ubamhjertigt marked, 
har vi firet lidt på gældsafviklingen. Et klogt 
valg med en hverdag i overskud. 

Kort fortalt - alle omkostninger er gået igen-
nem, og nu skal der bare nogle flere kugler i 
kassen.

Sammenhold gør stærk
Hvordan gør vi så det - jo igennem en stærk 
bestyrelse og et godt sammenhold med perso-
nalet vil vi skabe et nærvær og en lokal tilknyt-
ning, der kommer alle jer husejere, landsbyakti-

vister og andet godtfolk til gode. 2019 har været 
et vildt år. Ombygning, nyt it-system, nedbrud 
på Coops lager og nedbrud i vores egne frysere. 
Vi fortsætter dog ufortrødent med at gøre jeres 
butik endnu bedre.

Det er jer, der bestemmer
 I er jo alle medejere og har faktisk så stor indfly-
delse, at I kan deltage i det, der foregår inderst i 
den hemmelige bunker ved bestyrelsesmøder-
ne, hvis I vil gøre jeres indre aktivist glad. 

Jeg er fortsat glad for at være jeres brugsud-
deler, og jeg vil gerne sige stor tak til mit per-
sonale som I møder i butikken. De gør, at I har 
en god butik med tilbud, højt humør og friske 
varer. Husk, at som altid, hvis I mangler noget, 
så står vi klar til at efterkomme jeres ønsker om 
nye og spændende varer. 

Vi vil være lige i nærheden, klimabevidste - og 
vi vil rigtig gerne se en hel masse til jer, så er I 
ikke medejere endnu, så kom ind. Vi giver gra-
tis medlemskab til alle nye i 2019. 

Få et spændende indblik i Kenya
Glæd jer til vores generalforsamling i april 
2020. Der vil jeg underholde med røverhistori-
er og smagsoplevelser fra min tur til Kenya. Her 
havde jeg fornøjelsen af at få et indblik i en helt 
fantastisk livsglad kultur og ikke mindst kaffe- 
og te-produktion. 

Hold øje med vores nye aktivitetsbanner, vi 
vil være nærmest og bedst. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I af 
en samlet personalegruppe og bestyrelsesmed-
lemmer. Vi skænker som sædvanlig et godt glas 
den 31 december.
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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.dkLangelinie 75, Herskind 

8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

Hvis vi alle sammen køber ind i størrelsesordenen, som denne bon 
viser, så er fremtiden ret sikker for Dagli’Brugsen Herskind.
FOTO: MORTEN AAEN



10 December

Vi integrerer igen-igen
I året, der kommer, byder områdets foreninger atter på et                 
arrangement for alle vores nye borgere og deres naboer

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

VELKOMMEN: Endnu en gang holder vi inte-
grationskaffe i Herskind Forsamlingshus. Den-
ne gang lørdag 18. januar klokken 14.30, hvor 
alle foreningerne er værter for tilflyttere og de-
res naboer.

Det er tredje år i træk, dette arrangeres, da 
grundlaget for at invitere til integrationskaffe 
er til stede. 

Der er i løbet af året henved 30 nye familier 
flyttet til området - Herskind, Skivholme og Her-
skind hede.

Foreningerne glæder sig til at tage godt imod 
de nye i vores område, hvor der ligeledes vil 
være en præsentation af, hvad der findes af for-
eninger i området og hvad de kan tilbyde.

Kontingentopkrævning er på vej
Medio januar vil du modtage en opkrævning på 

kontingent til Herskind Forsamlingshus. Kon-
tingentet lyder på 175,- kroner og er gældende 
for kalenderåret 2020.

Som medlem har du fordele, hvis du skal 
holde fest i Herskind Forsamlingshus, eller leje 
borde, stole eller porcelæn.

Generalforsamling mandag 3. februar 
Vi begynder klokken 19.00 med tarteletter samt 
øl og vand, og derefter holder vi generalforsam-
lingen klokken 19.30.

Hvis du vil spise med, skal du tilmelde dig til 
mig på telefon 5358 1303 senest 1. februar. 

Måske har bestyrelsen en overraskelse efter 
generalforsamlingen - kom selv og se. 

Quindeaften 2020
Fredag 28. februar klokken 19.00 er Herskind 
Forsamlingshus endnu en gang forbeholdt 
kvinder efter samme koncept som tidligere år. 
Programmet omdeles i postkasserne i uge 6, og 
udvalget siger på gensyn til den 20. quindeaf-
ten — og dermed jubilæum.

Herskind ForsamlingshusForsamlingshus

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

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

http://herskind-forsamlingshus.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Maries Have ApS
Fællesskabet skulle stå sin store prøve, da en ordentlig portion 
brænde skulle under tag for at holde det tørt

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

RÅDERET: Vi er ejere af Stuehuset, Præstbro-
vej 14. Det har vi sådan set været, siden vi købte 
hele ejendommem; men nu har vi også rådig-
hed over det, fordi de tidligere ejere har valgt at  
  flytte i stedet for at bo til leje.

Hvad så? Vi er så heldige, at tre noble herrer — 
indflyttere, når byggeriet er færdigt  — er blevet 
lejere i stuehuset, så allerede nu kan vi holde 
bestyrelsesmøder og sammenkomster i lokaler, 
som emmer af atmosfære og fordums gode liv.

Ejeren (vi) leverer brændsel til det kombine-

rede pille- og brændefyr, som så passes af lejer-
ne i fællesskab. Det er der styr på.

Opgaven bestået
I begyndelsen af oktober lå der en kæmpedyn-
ge tørt, dejligt træ på gårdspladsen. Det var vig-
tigt at få det indendørs hurtigst muligt, så da 
samledes en flok med handsker, trillebører og 
gå-på-mod, og på 2 torsdage lykkedes det at få 
det ind. Fællesskabet fungerede! Det lover godt 
for fremtiden.

Projektet ligger hos kommunen. Jeg tror ikke, 
det samler støv, for en medarbejder er blevet sat 
på opgaven. 

Der kommer helt sikkert nyt — og forhåbent-
lig godt nyt — i 2020.

Det lykkedes at få brændet indendørs, da fællesskabet Det lykkedes at få brændet indendørs, da fællesskabet 
i oktober skulle på den første store opgave.i oktober skulle på den første store opgave.
FOTO: OLE WADSHOLTFOTO: OLE WADSHOLT
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Løven, Herskind og garderobeskabet
Herskind Skole & Børnehus har tradition for, at 7. klasse præsen-   
terer deres eget skuespil. I år efter fantasyklassikeren Narnia

AF TOKE SLIPSAGER PETERSEN 
OG SEBASTIAN LYSDAHL  
8. klasse på Herskindskolen

SKUESPIL: Mange kender historien om Nar-
nia, hvor børnene Peter, Susan, Edmund og Lucy 
farer vild mellem to verdener, fordi de gemmer 
sig i et garderobeskab. 

De fire søskende er under anden verdenskrig 
bragt i sikkerhed fra tyskernes bombardement 
af London hos en familie på landet, og ved et 
tilfælde opdager de, at der gennem et gardero-
beskab er adgang til en magisk verden med fa-
beldyr, talende bævere, en faun og selvfølgelig 
ondskaben selv i skikkelse af isdronningen. 

I Herskind-versionen er der kommet flere 
menneskebørn i historien, hvor en filmaften 
udvikler sig i en noget uventet retning. Fem 
klassekammerater ser filmen Narnia, men et 
lynnedslag vender op og ned på film og virke-
lighed, og pludselig befinder de sig i huset fra 
filmen. 

De kravler igennem garderobeskabet og med 

et er de midt i historien. Klassen har selv skrevet 
stykket med deres dansklærer, Anja Anderson, 
som redaktør. 

”Det har været sjovt at arbejde med skuespil. 
Både at øve og spille for hele skolen og forældre-
ne, selvom jeg var lidt nervøs,” fortæller Anna 
Gry Bygdin, der spillede Susan i stykket. 

Fokus på samarbejde
Susans bror, Edmund bliver taget til fange af 
isdronningen, der også får fingrene i det ene 
af børnene fra Herskind. Heldigvis lykkes det 
at kortslutte tv’et endnu en gang og med hjælp 
fra løven Aslan, Peter, Hr. og Fru Bæver får de til 
sidst befriet det to. 

”Det har været en engageret og ansvarsfuld 
klasse at arbejde med. Børnene har hurtigt væ-
ret  i gang med ideer og handlinger, der kunne 
omsættes til replikker, så den røde tråd blev 
synlig.  Fokus har været samarbejde og at styrke 
hinandens kompetence, så børnene har hjulpet 
hinanden til at komme ud over scenekanten,” 
slutter lærer Jette Liborius, der gennem mange 
år har arbejdet med skuespil i Herskind. 

Som altid var det 7. klasse, der stod for årets skuespil.
FOTO: HERSKINDSKOLEN
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Skolefestdage uden traditionelt skema

AF VITUS AAGAARD 
OG MATHIAS SVANE PEDERSEN
8. klasse på Herskindskolen

FESTUGE: Temaet for den årlige skolefest på 
Herskind Skole & Børnehus var i år bæredygtig-
hed, så derfor har hele skolen i den forgangne 
uge været omdannet til en bæredygtig by, hvor 
eleverne er fordelt på forskellige virksomheder, 
der tilstræber at arbejde og producere efter ån-
den i FNs 17 verdensmål. 

En af virksomhederne er Genbrugsen, som er 
en genbrugsbutik, hvor børn afleverer legetøj 
og andre brugte objekter, som de andre elever 
kan købe for de 40 Herskind-kroner, de dagligt 
får i løn. 

Allerede på førstedagen havde Genbrugsen 
solgt mere end 200 stykker legetøj, og varelage-
ret så godt som fuldstændig ryddet.

En anden virksomhed er restauranten Det 
Klima-cool Køkken, hvor eleverne kan købe et 
måltid klimavenlig vegetarmad. Dagens ret 
onsdag var Chili sin carne, der var jævnet med 

chokolade. Mads fra 3. klasse fortæller, at det 
smagte godt. Bortset fra chokoladen, som han 
ikke var vild med. Muligvis fordi tanken om chi-
li og chokolade virker mærkeligt. 

”Jeg skal over og have kartoffelpizza i dag,” 
fortæller Andreas fra 4. klasse. ”Det glæder jeg 
mig til.”

Afvekslende værkstedsarbejde
Mandag til onsdag arbejdes der i værkstederne, 
og torsdag gøres der klar til skolefest og skue-
spil, der opføres af 7. klasse. 

”Jeg synes det er dejligt, at vi bryder skema-
et op og laver noget sjovt og anderledes.” siger 
Jonas fra 8. klasse. ”Jeg synes også det vil være 
dejligt, at vi lavede noget nyt hvert år.” 

Ifølge skoleleder Kasper Jensen er ideen med 
bæredygtige værksteder født af, at 80% af de 
jobs, som 0. klasse skal arbejde i, slet ikke findes 
i dag: 

”Jeg mener, at de har brug for mere generelle 
kompetencer, og så er bæredygtighed jo et vig-
tigt emne i forhold til vores nuværende situati-
on med klimaet.”

Andreas fra 0. klasse ælter dej til pizza i Det 
Klima-cool Køkken. 
FOTO: HERSKINDSKOLEN
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Den stille periode venter
Årets aktiviteter lakker mod enden for borgerforeningen,              
men legepladsen bliver stadig brugt ihærdigt

AF FREDERIK EBERHARDT
frederikeberhardt@hotmail.com
Telefon 3027 0987

SIDEN SIDST: Den 14. september havde vi en 
forrygende legepladsdag. Fortovet ud til Fug-
levænget blev luget for ukrudt og fejet. Gynge-
stativet blev frisket op med noget sort maling, 
og træer, buske og hække blev trimmet og be-
skåret. Der var et rigtig fint fremmøde fra byens 
børn og voksne. En herlig dag til gavn for os alle.

Nu med Mobilepay
Det er endelig lykkedes os at få koblet vores 
konto op på Mobilepay. Så nu kan man nemt 
og bekvemt melde sig ind i Herskind Borgerfor-
ening ved hjælp af dette nummer: 680407. 

Det koster 250,- kroner pr. husstand og blot 
175,- kroner for pensionister. Med medlemska-

bet er du med til at støtte og bevare et af byens 
samlingspunkter, nemlig legepladsen på Fug-
levænget. Oven i det spiser du gratis til vores 
sankthansaften-arrangement (uden medlem-
skab koster det 125,- pr. person).

Stadig liv på pladsen
Trods det lidt triste og grå efterårsvejr bliver le-
gepladsen stadig flittigt brugt, blandt andet af 
byens dagplejemødre, og det er vi meget glade 
for. Bliv endelig ved med det.

Ellers går vi jo en lidt stille periode for bor-
gerforeningen i møde, da vores aktiviteter pri-
mært ligger i de lidt varmere forårs- og som-
mermåneder. 

Men vi holder en generalforsamling i begyn-
delsen af det nye år. Vi skal nok vende tilbage 
med en dato inden længe. 

Følg os desuden på www.facebook.com/her-
skindborgerforening.

Fortovet langs Fuglevænget blev udsat 
for en grundig omgang ved håndkraft.
FOTO: HELLE PERNILLE HANSEN
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Der blev luget, beskåret, fejet og klippet i 
stor stil til legepladsdagen 14. september.
FOTO: MIA FISKER VESTERGAARD

Også det gamle gyngestativ fik en overhaling og fremstår nu 
næsten som nyt igen. FOTO: HELLE PERNILLE HANSEN
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 DET SKER... DEC

TIRSDAG 31. DEC. KL. 10.00: NYTÅRSLØB
         Start ved Herskindhallen
    Læs mere på side 30

 DET SKER... JAN

TIRSDAG 14. JAN. KL. 14.00: KIRKEHØJSKOLE
    Foredrag v/forfatter Linda Lassen
    Læs mere på side 23

ONSDAG 8. JAN. KL. 19.00: KROLF INTRO-AFTEN
    Herskind Boldklub
    Læs mere på side 28-29

LØRDAG 18. JAN. KL. 14.30: INTEGRATIONSKAFFE
    Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 10

LØRDAG 25. JAN. KL. 13.30: NYTÅRSKONCERT
    Skivholme Kirke
    Læs mere på side 23

TORSDAG 30. JAN. KL. 16.00: CAFÉAFTEN
    Herskind Forsamlingshus
    Aftensmad kl. 17.30 - tilmelding ikke nødvendig

TORSDAG 30. JAN. KL. 18.30: ÅRSMØDE I LANDSBYRÅDET
    Herskind Forsamlingshus

SØNDAG 22. DEC. KL. 15.00: 4. SØNDAG I ADVENT
         Skjørring Kirke
    Læs mere på side 23
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 DET SKER... FEB

TORSDAG 20. FEB. KL. 19.00: KIRKEHØJSKOLE
    Skivholme Kirke
    Læs mere på side 23

 DET SKER... MAR

LØRDAG 1. FEB. KL. 18.00:  LIV I FORSAMLINGSHUSET
    Skivholme Forsamlingshus
    Læs mere på side 32

SØNDAG 2. FEB. KL. 10.30: FEJRING AF KYNDELMISSE
    Sjelle Kirke
    Læs mere på side 23

FREDAG 28. FEB. KL. 19.00: QUINDEAFTEN
    Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 10 

 TORSDAG 20. FEB. KL. 19.00: GENERALFORSAMLING
    Skivholme Forsamlingshus
    Læs mere på side 6

TORSDAG 12. MAR. KL. 19.00: KIRKEHØJSKOLE
    Galten Kirke
    Læs mere på side 23

MANDAG 3. FEB. KL. 19.30: GENERALFORSAMLING
    Herskind Forsamlingshus
    Læs mere på side 10
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Julemarkedet 2019 
TAK: Endnu en gang lykkedes det at samle 
rigtig mange til spejdernes årlige julemarked.

De ældre i området fik en fin juledekorati-
on, som ulvespejderne og deres forældre har 
lavet i ugen op til julemarkedet. Udenfor blev 
der solgt juletræer, lavet popcorn over bål eller 
støbt lys til juledekorationen, og i køkkenet 
duftede der lifligt af den dejligste julegløgg og 
æbleskiver. 

Den store tombola med 300 gevinster blev 

revet væk, det samme gjorde lodderne til ame-
rikansk lotteri. Begge steder kunne man vinde 
mange  fine gevinster, som kom fra både lokale 
samt de handlende i Galten.

EN  STOR TAK til JER ALLE , som har støttet 
spejderne med gevinster eller for jeres opbak-
ning ved at deltage i julemarkedet.

Spejderne sælger juletræer og pyntegrønt 
hele december hos Kirsten og Hans Christian 
på Præstbrovej 8 i Herskind.

Spejderne i Herskind
Trods lysets fravær nyder spejderne stadig udendørs aktiviteter

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

TROP-NYT: I løbet af efteråret har vi haft gang 
i de udendørs aktiviteter. Mørket giver jo mu-
lighed for helt andre aktiviteter, som kan give 
pift til nogen af de mere traditionelle. Blandt 
andet har vi haft en aften med smuglerløb, hvor 
smuglerne selvfølgelig ikke må bruge lys, for 
så bliver de jo opdaget. Det er anderledes at gå 
mellem granerne, når det er mørkt.

Et større byggeri, som kan genbruges
I begyndelsen af efteråret havde vi gang i en 
større aktivitet, nemlig en karrusel – selvføl-

gelig bygget i rafter. Hvilket indebar opgaver 
som fældning af et grantræ, afgrening, at gra-
ve et hul med en meters dybde samt bygge et 
”dobbelt” kryds med siddepladser. Med en 
masse besnøringer (med pandelampe), forvik-
linger med et 40 meter lang reb og hejsning af 
en cirka syv meter midterstolpe stod der efter 
fire-fem uger et rigtig flot bygningsværk, som 
flere havde stor glæde af – både skolebørn og 
de mindre spejdere. Med sådan et større værk 
er det selvfølgelig vigtigt at tænke på sikker-
heden, både under byggeriet, men selvfølgelig 
også ved brug.

Et bygningsværk, som viser, hvad man kan 
udføre med simple midler, og det er miljøven-
ligt, da det hele jo kan genbruges – til et nyt byg-
geri senere.

SKRIBENTBUREAUET
v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

http://skribentbureauet.dk


  2019 19

En af efterårets store aktiviteter hos spejderne var opførelsen 
af denne karrusel, hvor midterstolpen er cirka syv meter høj.
FOTO: JACOB LEMMING

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.
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Tak fra en forhenværende
Når man selv har pensioneret sig efter mange år som frivillig,         
er det dejligt at konstatere, at andre fører det hele videre

AF HANS GRAVSHOLT
gravsholt.hans@gmail.dk.
Telefon 8695 4155 og 4043 3471

IMPONERET: Det er med stor tilfredshed, jeg 
har registreret, at der er stor aktivitet i Landsby-
rådet. Jeg har læst de seneste referater, og især 
referatet fra seneste møde 7. okt. imponerer 
mig. Landsbyrådet har virkelig gang i meget og 
har tilsyneladende en god kontakt til kommu-
nen. Jeg har fulgt en del af aktiviteterne, og det 
glæder mig, at der er meget, som det lykkes at 
få klaret. 

Jeg vil ikke kommentere de mange tiltag — 
læs selv referatet på herskindsigt.dk. Jeg glæ-
der mig til at se årsrapporten i begyndelsen af 

2020. Det er dejligt at konstatere, at der fortsat 
er ”Liv på Nordpolen”.

Nye kræfter har taget over
Også foreningen Herskindsigt fortjener ros og 
tak. Jeg deltog i deres møde i Skivholme For-
samlingshus den 26. november. Der var ikke 
mange deltagere, men det var rart at registrere, 
at også her går det godt med mange nye aktivi-
teter. Det var dog nødvendigt at ændre vedtæg-
ter, så regnskabet kan klares af en person uden 
for bestyrelsen. Bladet er godt redigeret med et 
fint layout.

Det er dejligt, at jeg som forhenværende re-
daktør af Herskindsigt og medlem af blandt 
andet Landsbyrådet kan undværes, og at yngre 
kræfter nu tager sig af opgaverne.

LÆSER-KOMMENTAR
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JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
• Bogføring  
• Regnskab 
• Årsrapport  
• Budget 
• Rådgivning  

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

 
 
 

Når du har brug for det… 
 

Gæt og vind
HVEM GEMMER SIG? I vores logo på forsi-
den har en person fra lokalområdet sneget sig 
til lidt opmærksomhed. Kan du se, hvem det 
er?

Hvis du kender svaret, har du chancen for at 
vinde en julekurv fra Dagli’Brugsen Herskind. 
For at vinde har du to muligheder: Ring til re-
daktionen på telefon 6466 1649 og læg en be-
sked på vores telefonsvarer med dit gæt samt 
oplysninger om, hvordan vi kontakter dig. El-
ler send en mail til redaktion@herskindsigt.
dk med dit svar og dine kontaktoplysninger.

Vi skal have dit bud senest søndag 22. de-
cember 2019 klokken 12.00, hvorefter vi træk-
ker lod blandt de rigtige svar.

Hvis du vil være 

med til at lav
e 

Herskindsigt, så 

hold dig endelig 

ikke tilbage.

Vi kan bå
de bruge 

dig, hvis d
u kan 

skrive, tegn
e, tage 

billeder, lave ly
d 

eller video.

Lad os da høre 

fra dig...

redaktion@herskindsigt.dk



22 December

Vi har et sangkor...
Du behøver ikke at være konservatorieuddannet for at være med i 
kirkekoret. Det vigtigste er, at du kan lide at synge

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

KORSANG: Dejligt at synge i flok, hvis vi er 
mange nok! Og ja, det foregår tirsdag aften 
klokken 19.00 i Sognegården lige over for Skiv-
holme Kirke. Det er oven i købet gratis at være 
med — dog skiftes vi til at medbringe lidt til 
at nyde i kaffepausen. Vores dygtige korleder, 
organist Thomas Christiansen, har en beun-
dringsværdig tålmodighed og får os til at syn-
ge bedre, end vi troede, vi kunne — det gælder i 
hvert fald mig! 

Det er ikke nødvendigt at kunne noder, for 
sopran- alt- og herrestemmen bliver indspillet, 
så man har mulighed for at høre det hele der-
hjemme eller på vej til arbejde. Som ny bliver 
man bedt om at synge et lille vers for Thomas. 
Det er ganske uhøjtideligt, og så får man et ær-
ligt svar bagefter. 

Vi har også plads til dig
Så kom og vær sammen med en flok sangglade 
mennesker efter jul. Der er plads til flere, og lige 
nu kunne vi især godt ønske os nogle altstem-
mer — den lidt dybere damestemme.

Thomas arrangerer selv nogle af korsatserne, 
og det giver nogle spændende udfordringer. 
Det er ikke altid sopranen, der har melodistem-
men — de andre får også lov sådan lidt i zig-zag 
(mit udtryk). Det kræver koncentration, og ti-
den flyver af sted sådan en aften — kun afbrudt 
af pausen. Vi viser, hvad vi kan en tre gange i kir-
ken og et par gange til en sangaften. 1. søndag i 
advent er forbi, når bladet udkommer.

Der tales meget om sundhed for tiden, og 
faktisk er det så godt at synge, at der rundt om-
kring oprettes kor for mennesker med nedsat 
lungefunktion. Ja, der er mange gode grunde, 
så kom selv og mærk efter, for synge i kor kan 
man ikke alene derhjemme!

Noget til kalenderen
I Kirkebladet, som kommer med posten, står 
der meget om kommende arrangementer. Vo-
res sider er fra side 15 plus det grønne på mid-
tersiderne; men man er nu velkommen alle ste-
der. Karen Engell Dalsgaard fra Skivholme har 
fortalt om et besøg fra USA, og jeg er blevet bedt 
om at skrive lidt om min barndoms jul.

Der kommer også annoncer i Galten Folke-
blad, så her kommer der bare lidt til kalende-
ren.

Måske er de første begivenheder overstået, 

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

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

A/S

http://skovby-el.net
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når bladet udkommer; men jeg nævner, at der 
er/var julekoncert i Sjelle Kirke søndag 15. de-
cember klokken 19.30 med det fornemme kor: 
Coro Misto, og onsdag 18. december klokken 
19.00 vil ”Hertha” igen glæde os med deres dej-
lige julespil. Det er i Skivholme Kirke.

4. søndag i advent 22. december trænger vi 
sikkert bare til en stille stund med lidt god mu-
sik med mere. Det kan lade sig gøre i Skjørring 
Kirke klokken 15.00. Mens mørket falder på, har 
Jette måske et glas gløgg og en klejne, og vi kan 
ønske hinanden en god og glædelig jul.

Tirsdag 14. januar klokken 14.00 er der kir-
kehøjskole i Storring. Forfatteren Linda Lassen 
holder foredrag om ”Den nationale kamp i åre-
ne efter nederlaget i 1864 og frem til afstemnin-
gerne i 1920.”

Lørdag 25. januar klokken 13.30 i Skivholme 
Kirke byder vi på den traditionsrige nytårskon-
cert med Anne-Marie Elbech på orgel og Rolf 
Sandmark på basun. Bagefter fortsætter festen i 
Sognegården, sikkert med svesketærte. 

Søndag 2. februar fejres kyndelmisse med lys, 
korsang m.m. i Sjelle Kirke klokken 10.30. Lys i 

mørket og mørke i lyset - begge dele må med 
her i livet.

Torsdag 20. februar er der kirkehøjskole hos 
os. Klokken 19.00 holder Thomas Frøkjær en 
kort gudstjeneste i Skivholme Kirke, og bag-
efter bliver der i Sognegården et ”Musikalsk 
møde med digteren Johannes Jørgensen” ved 
komponist og musiker Jens Stage.

Johannes Jørgensen blev udnævnt til æres-
borger både i sin hjemby, Svendborg, og i Assisi i 
Italien. I Svendborg kan man besøge hans hjem 
i Danmark, og i Assisi er en gade opkaldt efter 
ham. Han er berømt i hele den katolske verden, 
fordi han har skrevet en stadig anerkendt bog 
om den hellige Frans af Assisi. 

Hans mest kendte sang er nok ”Nu lyser løv 
i lunde” med musik af Carl Nielsen. Den må da 
komme med også i den nye Højskolesangbog. 
Jeg har læst rigtig meget af hans forfatterskab - 
han skriver et meget smukt, bevægende dansk 
og en vidunderlig poesi, så jeg glæder mig eks-
tra meget.

Torsdag 12. marts er der kirkehøjskole i Gal-
ten. Kort Gudstjeneste i kirken klokken 19.00 og 
foredrag ved sognepræst Kåre Egholm: ”Tro på 
Gud - om kristendom i en sekulær verden”.

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

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

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
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Udlandet har kig på Hertha
Modellen, der bygger på idéen om omvendt inklusion, har kastet 
både udenlandsk opmærksomhed og invitationer af sig

AF OLE UGGERBY
uggerby@gefiber.dk
Telefon 5131 1629

INVITATION: De seneste to år er Hertha blevet 
inviteret til at ’optræde’ på internationale kon-
ferencer med korte præsentationer af hverdag 
og organisering.

Ideen med den omvendte inklusion - at invi-
tere almindelige borgere til at leve som naboer 
til en gruppe udviklingshæmmedes liv og ar-
bejde - forundrer og inspirerer. 

I år var det en konference i Hudson lidt nord 
for New York, USA. 150 forskere og praktikere fra 
næsten lige så mange universiteter og fælles-
skaber deltog — mange fra Nordamerika, men 
også fra Sydamerika, Israel, Europa og Canada. 
Konferencens tema var Diversitet og inklusion i 
Levefællesskaber — med særlig fokus på spørgs-
målene: Hvilke strategier/metoder anvendes i 
Levefællesskabet for at opnå inklusion og per-
sonlig udvikling hos udviklingshæmmede? 
Hvilke erfaringer ønsker Levefællesskabet at 
videregive til andre? 

De tre fra Hertha, som gav oplæg, havde valgt 
at vise Hertha fra tre forskellige perspektiver:

Som et arbejdsfællesskab, hvor meningsfyldt 
arbejde i de beskyttede værksteder, produkti-
on og forarbejdning af sunde fødevarer samt 
omsorg for mennesker og natur udgør målsæt-
ning. Som et levefællesskab mellem en gruppe 
voksne udviklingshæmmede og en gruppe al-
mindelige borgere – som gennem selvvalgt na-
boskab udvikler sociale relationer og kulturelle 
aktiviteter.

Som et ansvarsfællesskab, hvor den enkelte 
efter egen formåen kan bidrage til helheden.  

Camphill-landsbyer
Konferencen foregik i tre Camphill-landsbyer, 
hvor man arbejder med udviklingshæmmede 
efter samme forbillede som i Hertha. Det var 
derfor også med spændt forventning, at de fem 
fra Hertha drog afsted — i håb om at bringe in-
spiration med tilbage. 

Der var sat tid af både før og efter konferen-
cen til at opleve nogle af de mange aktiviteter, 
som findes i området. 

En af de lokale Camphill-folk, Tim, var så ven-
lig at tage gruppen med på en række udflugter. 

 I dagene før og efter konferencen kørte han 
rundt med os i området, så vi fik set rigtig me-
get: Churchtown Dairy (et mejeri-landbrug 
finansieret af Rockefeller), Hawtorn Valley (et 
antroposofisk center med STOR gårdbutik, Stei-
nerskole, biodynamisk besøgs- og uddannelses-
gård, social-forskningsaktivitet m.m). 

Vi besøgte SteinerPress i Great Barrington. De 
var ved at afvikle deres aktivitet på stedet, så vi 
fik poser af bøger med os. 

En gammel Shaeker-landsby, som nu var mu-
seum – rummede bl.a. en mægtig flot rund-mu-
ret kombineret stald- og ladebygning (og som 
helt tydeligt havde inspireret den superflotte 
Church Town Dairy). 

I snedkeriet, men også i spisesalen så vi de 
smukke stole, som også helt tydeligt har inspi-
reret vores danske møbelarkitekter Wegner og 
Kaare Klint. 

Shaeker-kvindernes tøj (som de selv fremstil-
lede fra bunden af) dannede i anden halvdel af 
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1800-tallet mode for det amerikanske borger-
skab, og generelt var shaeker-samfundene højt 
værdsat og beundret for deres flid, dygtighed 
og non-violence. De levede i cølibat. Den sid-
ste mand i samfundet døde i begyndelsen af 
1940’erne og den sidste kvinde i begyndelsen af 
1960’erne. 

Woodstock - og Shaekerne
Derfra tog Tim os med til Woodstock. En smuk 
by med mange souvenirs fra dengang i 1969, da 
der var rock-koncert på marken uden for byen 
- for præcis 50 år siden. Vi så nok 10-12 stykker, 
som ventede på næste nummer! De havde ikke 

bemærket, at festen var forbi. Resten var nyde-
ligt og velorganiseret turisme. 

Apropos Shaekerne – så var deres succes, at de-
res idealer og værdier var i overensstemmelse 
med de behov og udfordringer, som nybygger-
samfundet stod overfor. Shaekernes fiasko skyl-
des måske, at de ikke var i stand til at forvandle 
deres ideer i takt med den samfundsmæssige 
udvikling og de ændrede behov. Ligger der mon 
her en erfaring, som vi i nutiden kan lære af: at 
ingen løsninger og svar gælder for evigt.

 Konferencen var organiseret af en organisa-
tion kaldet ICSA, International Communal Stu-
dies Association: www.communa.org.il/icsa.  

Herthas delegation på besøg i 
blomsterhaven (frøproduktion)
ved Churchtown.  
FOTO: OLE UGGERBY
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Ny type årsrapport har alt med
En arbejdsgruppe vil synliggøre de positive effekter af at udvikle 
sociale og kulturelle aktiviteter ud fra den enkeltes formåen 

AF OLE UGGERBY
uggerby@gefiber.dk
Telefon 5131 1629

SELVFORSTÅELSE:  I sin egen forståelse er 
Hertha en kulturel organisation, som løser en 
samfundsmæssig opgave: at skabe et hellivs til-
bud for en gruppe voksne udviklingshæmme-
de. Heri ligger Herthas mission og berettigelse. 

Erfaringsformidling og dialog med omver-
denen var fra begyndelsen i 1996 en vigtig del 
af Herthas værdisæt. Således har der i samar-
bejde med Aarhus Amt været arrangeret 2 LEV 
GODT-konferencer, og i 2014 i forbindelse med 
udgivelse af bogen INKLUSION blev der afholdt 
en socialfaglig konference med forskere, fag-
personer og kommunale embedsfolk fra hele 
landet.

Meget bliver ikke fortalt
Hvert år bliver der udarbejdet lovpligtige regn-
skaber og tilhørende beretninger for de enkelte 
dele af Levefællesskabet. Men rigtig meget af 
det allervæsentligste bliver ikke fortalt i disse 

traditionelle regnskaber. Alt det liv, der opstår 
i mellemrummene mellem de 3-4 organer, som 
Levefællesskabet er bygget op omkring: et rigt 
kulturliv, de mange positive relationer, der op-
står som ’social kapital’, hele den økologiske 
og biodynamiske tilgang til naturen og helt 
nye pengekredsløb. Hvordan får vi synliggjort 
alt det, der får det hele til at hænge sammen og 
fungere? 

Flere bundlinjer er med
Den nye rapport tilstræber at få også det med, 
som bliver synligt, når man anlægger et socialt 
perspektiv, et kulturelt perspektiv og et miljø-
mæssigt perspektiv på det daglige liv og som 
tilsyneladende kan opstå, når udviklingshæm-
mede og almindelige borgere finder sammen i 
et fællesskab.  

Men et eller andet sted ligger der det håb, at 
modellen, ideen kan være med til helt generelt 
at synliggøre, hvad der skal til, for at et lokalt 
fællesskab kan trives.  Ingen betvivler vist, at 
hvor der er socialt og kulturelt overskud er der 
godt at bo. 

Flere større erhvervsvirksomheder har længe 

SYNLIGGØRELSE
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udarbejdet årsrapporter med flere bundlinjer 
end den økonomiske – i Danmark fx Novo Nor-
disk. 

Hele processen med rapporten har været 
fulgt og debatteret af Herthas egne bestyrelser, 
ledelser og levefæller – og både rapporten og 
metoden har været evalueret hen over efter-

året. Til foråret bliver det afgjort, om der også 
til næste år er grundlag og motivation for en ny 
årsrapport med 4 bundlinjer. 

Arbejdsgruppen bag rapporten er: Allan Elm, 
Mathieu Crespeau, Ole Uggerby, Tune Sabro.  

Kontaktperson for yderligere oplysninger: 
Ole Uggerby, tlf. 51311629, uggerby@mail.dk. 

Herthas årsrapporter vil fremover lægge vægt på 
de fire bundlinjer — og sammenhængen mellem 
dem —  som forsiden af rapporten herover viser. 
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Jeg elsker livet i hallen
Det er hårdt, sveddryppende, udfordrende, koldt, varmt, beskidt, 
lærerigt og meget socialt. Det er fællesskab og livsglæde

AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
herskindboldklub@herskind-hede.dk
Telefon 2825 1791

HALLIV: Jeg er i hallen flere gange om ugen, og 
jeg ELSKER det!

Jeg kommer i hallen som udøver på HB fithol-
det. Ikke for at blive den stærkeste på holdet 
— det ved jeg udmærket, jeg ikke bliver, og er 
egentlig ret godt tilfreds med den lyseblå kett-
lebell.

Jeg kommer derimod for at få sved på pan-
den og få brugt mine muskler — ja, sommetider 
finder jeg endda nye muskler — det er da tanke-
vækkende.

Men jeg kommer ligeså meget, fordi vi har 
det super sjovt. Jeg kommer, fordi det er nogle 
skønne mennesker på holdet, og vi har et dej-
ligt fællesskab — der er altid en at hilse på, få et 
kram af eller få et smil, eller en har en kvik be-
mærkning… og ja, vores 3 instruktører gør en 

kæmpe indsats for at lave en spændende træ-
ning for alle. 

Også som instruktør
Jeg kommer i hallen som instruktør på Hoppel-
opperne (4-7-årige rollinger) — her får jeg også 
sved på panden, bliver udfordret, skal finde 
tålmodighedshatten frem, skrappe fru Hansen 
kommer også sommetider, men mest af alt 
kommer jeg for glæden! Glæden ved at møde 
og kramme de skønneste unger, begejstringen 
i deres øjne, når de fortæller om noget, de har 
oplevet.

Glæden når den lille dreng slår sin første vejr-
mølle og bliver overrasket over, at han kunne.

Glæden ved at se, hvor sjovt de har det, selv 
når vi bare løber rundt i hallen, eller glæden, 
når den lille hånd lige finder en instruktør-
hånd, når det bliver lidt hårdt.

Glæden ved at se en af de lidt større piger 
hjælpe den yngste pige på balancebanen og tro-
ligt gå lige så stille, for at de ikke skal falde ned.

Er du klar til krolf?
Halvt krocket, halvt golf, helt sjovt! Her kan alle være med

AF MOGENS ENEVOLDSEN
mogens@enevoldsen.dk
Telefon 4071 7117

SPORT: Kan du lide sociale stunder på græs-
plænen og motion i et roligt tempo? Så er krolf 
lige noget for dig.

Krolf er en blanding af krocket og golf. Ud-
styret er næsten, som du kender det fra krocket 
med en kraftig kølle og en stor kugle, og spille-
reglerne er stort set ligesom i golf. Det handler 
om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. 

Banen er langt mindre end i golf. Du kan sag-
tens spille krolf på græsplænen derhjemme, 
men det er meget sjovere at spille sammen 
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Glæden ved at se børnene udvikle sig fra den 
første gang i september til slutningen af sæso-
nen.

Jeg kommer i hallen som hjælpeinstruktør 
på Springholdet 3.-7. klasse. Her får jeg igen 
sved på panden, når jeg og de andre hjælpein-
struktører deltager i opvarmningen. På dette 
hold glædes jeg over børnenes springglæde og 
Kate’s entusiasme som instruktør. Her glædes 
jeg over, hvor dygtige gymnasterne er — at de 
kan gå, hoppe og lave øvelser i takt, at de kan 
udføre spring, som jeg aldrig selv har kunnet, 
at jeg kan se glæden i gymnastens øjne, når et 
spring endelig lykkes efter flere forsøg. 

Plads til både sjov og alvor
Her glædes jeg ved, at det er en flok ufattelig dej-
lige børn, som både kan lave fis og ballade, men 
også kan være seriøse — for seriøsitet inden et 
spring er super vigtigt, så vi undgår skader. Jeg 
glædes over Kates evner til at få gymnasten mo-
tiveret til et spring, der lige er lidt sværere end 

det, han eller hun lavede sidste uge.
Jeg glædes over, hvor hurtige og effektive bør-

nene er til oprydning af redskaber. Ja, som den 
opmærksomme læser nok har forstået, så GLÆ-
DES jeg over livet i hallen og det FÆLLESSKAB, 
som følger med. Vi har heldigvis flere hold end 
dem, jeg kommer på, og jeg er sikker på, at man 
glædes lige så meget på disse hold også. Og ja, 
jeg glædes over lige at kunne sige hej til bad-
mintonspillerne eller fodbolddrengene, som 
overtager hallen efter os.  

LIVET NYDES I HERSKINDHALLEN, og jeg er rig-
tig træt af, når jeg må melde afbud!

Gør mig en tjeneste: Send en masse gode tan-
ker til alle mine engle i gymnastikafdelingen.

Alle mine hjælperengle: Kirstinne, Gry, Sarah, 
Signe, Emma, Hans Christian, Mathilde, Helle, 
Mai-Brit og Dennis. Alle mine instruktørengle: 
Lise, Megan, Kate, Mogens, Asbjørn, Søren og 
Louise.

De største julehilsener og et lykkebringende 
glædesår i hallen.

“Livet nydes i Herskindhallen, og jeg er 
         rigtig træt af, når jeg må melde afbud” 

med andre i en klubsammenhæng. 

Kom og hør mere
I Herskind Boldklub er vi i dialog med DGI, som 
i øjeblikket er i fuld gang med et udbrede krolf 
— og alene i år er der startet over 60 krolfklub-
ber i Østjylland, så der er stor interesse for den-
ne nye sport. Og i HB går vi derfor med planer 

om at etablere en krolfbane, såfremt der er den 
fornødne opbakning.

Er du interesseret, så er der krolf-introaften i 
HB’s klubhus, hvor du kan høre mere om spor-
ten: Onsdag 8. januar 2020 klokken 19.00.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til enten 
peterlibergren@gmail.com eller mogens@
enevoldsen.dk.

“Alene i år er der startet
over 60 krolfklubber”

    
   



30 December

NYTÅRSLØB
for hele Herskind og omegn

Program tirsdag 31. december:

Kl. 10.00 Velkomst ved Herskind Hallen
Kl. 10.05  Fælles opvarmning
Kl. 10.15  Start - flere ruter - gå/løb/cykel
Kl. 11.00  Bobler og snacks i Dagli Brugsen
Kl. 11.30  Fortsat god dag og på gensyn i det nye år 
 til en masse sport og gode tilbud!

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsener fra
Herskind Boldklub og Dagli’Brugsen
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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

TILBAGEBLIK: Så nærmer vi os julen og års-
skiftet, og jeg kan se tilbage på to år som lokal-
politiker. Det har været et spændende år, men 
samtidig også et svært år. 

Helt uventet meddelte daværende borgme-
ster Jørgen Gaarde i marts, at han ønskede at 
trække sig tilbage. Det fik som bekendt den be-
tydning, at Frands Fischer blev udpeget til ny 
borgmester, og jeg fik posten som formand for 
Undervisnings- og Børneudvalget. 

Jeg har skullet sætte mig ind i et nyt udvalgs-
område, som fylder en del. Men det er et om-
råde, inden for hvilket jeg i hele mit voksenliv 
har arbejdet, og det har hjulpet mig meget. 

Både spændende og svært
Som mange nok har læst, skal jeg og resten af 
Undervisnings- og Børneudvalget stå i spid-
sen for et arbejde, hvor vi skal kigge på hele 
strukturen for landsbyordninger, skoler og 
specialskoler. Det er på samme tid rigtig spæn-
dende og rigtig svært. 

Det er spændende at arbejde med en ny 
struktur, der skal kunne rumme 1000 flere 
børn i vores dagtilbud over de næste ti år - det 
svarer til knap to nye dagtilbud på størrelse 
med Nordlyset årligt i de næste 10 år - samt 
2000 flere skolebørn de kommende 15 år - sva-
rende til 10 gange Herskindskolen. 

Det er svært, for når vi træffer beslutninger 
på fællesskabets vegne, risikerer vi at skulle 
rykke rundt på mennesker og funktioner. Alle 

forandringer giver bekymringer, og der opstår 
frustrationer og modstand. 

Men vi gør det selvfølgelig ikke for at genere 
nogen, selv om det kan føles sådan, men ene og 
alene for at bruge vores bygninger og ressour-
cer klogere og smartere og derved undgå at 
bruge for mange af vores sparsomme kroner 
på mursten. 

Vi vil hellere bruge pengene på at sikre og 
gerne forbedre kvaliteten for alle kommunens 
drenge og piger. 

Borgerne og demokratiet
Derudover er jeg så heldig at sidde i det mid-
lertidige udvalg vedrørende demokrati og 
borgerinddragelse. Det er et rigtig spændende 
arbejde. Lige nu arbejder vi med emner som 
børn, unge og demokrati samt bedre borger-
møder. 

Jeg er også med i en arbejdsgruppe, der ar-
bejder med ”en kommune, hvor alle er med”. 
Et arbejde, der gerne skal munde ud i nogle 
bud på, hvordan vi sikrer, at alle, der har lyst 
til at være med i givende fællesskaber, også har 
muligheden. 

Og så er der alt det andet. 

Bliv endelig ved med at kontakte mig
Jeg får en del henvendelser fra jer, også hen-
vendelser, der ikke drejer sig om børn og unge. 
Bliv bare ved med det. 
Nogle gange kan jeg lytte, nogle gange kan jeg 
undersøge sagen og eventuelt skabe kontakt 
til rette medarbejder, og andre gange kan jeg 
henvise til vores borgerrådgivere.

I ønskes alle en glædelig jul samt et lykke-
bringende nytår. 



www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Lørdag 1. februar 2020 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

MORTENS TRIO
Festligt, folkeligt og fornøjeligt
Mortens Trio har i mere end 30 år rejst 
på kryds og tværs gennem Jylland med 
adskillige afstikkere til de danske øer. De 
spiller både akustisk og elektrisk, og spiller 
for de få og for mange, for unge og ældre, på små og store steder 
for gæster, som ikke gider Kandis og 3 hvide duer. Men hvor man til 
gengæld er helt med på 60’er- og 70’er-musik, med afstikkere op 
mod nutiden. Mortens Trio er spilleglæde, rutineret professionalisme 
og meget udadvendte. Repertoiret er alsidigt. Det består af mere 
end 200 numre i så forskellige genrer som Rock, Country, Blues, 
Swing, Folk, Ballader etc. Langtidsholdbart orkester med langtids-
holdbar musik – uden tilsætningsstoffer. Levende musik – spillet af 
levende mennesker. Med andre ord: Sådan et gammeldags orkes-
ter, som spiller på rigtige instrumenter: Guitar, bas og trommer.
Entré: 130,- kr., kuvertpris 125,- kr.
Tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk


