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Bestyrelse i venteposition
Aktiviteterne er begrænsede i Herskind Borgerforening i denne 
coronatid. Forårets legepladsdag er af samme grund udsat

AF FREDERIK EBERHARDT
frederikeberhardt@hotmail.com
Telefon 3027 0987

SIDEN SIDST: Torsdag 27. februar holdt bor-
gerforeningen vores første torsdagscafé. Byens 
foreninger var blevet opfordret af Landsbyrå-
det til at tage den nye gode tradition med en 
torsdagscafé op, og det blev en rigtig hyggelig 
aften.

Der var traditionen tro kaffe og kage fra klok-
ken 16, og her kunne man blive fristet af tre for-
skellige lækre kager. 

17.30 var der så aftensmad, og her diskede vi 
op med en stor gryde pasta med kødsovs. Det 
var dejligt at se, at gæsterne kunne lide maden, 
og der blev gået så meget til den, at der kun lige 
var en lille bundslat tilbage. Herligt.

Loppemarked igen, hvis vi må
Efter torsdagscaféen holdt vi generalforsam-
ling i foreningen. Her kunne formanden blandt 
andet berette om et år med fire vellykkede ar-
rangementer. Særligt blev det flotte fremmø-
de, trods dårligt vejr, til forårets legepladsdag 
fremhævet.

Også det nye tiltag med et loppemarked blev 
der snakket om. Vi gentager succesen, hvis 
myndighederne tillader det, og i år vil det være 
gratis for medlemmer af borgerforeningen at 
have en loppestand. Sæt allerede kryds i kalen-
deren den 6. juni.

Der var genvalg til de fra bestyrelsen, der øn-

skede dette. Mia Vestergaard ønskede ikke gen-
valg, og Anita Haurum blev valgt ind i stedet.

Vi er glade for at kunne byde Anita velkom-
men i bestyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen valg-
te den nye bestyrelse at konstituere sig, og i det 
kommende år ser den nu således ud:

Formand - Frederik Eberhardt 
Næstformand - Allan Clemmensen
Kasserer -  Jane Thomsen
Menigt medlem - Preben Bruun
Menigt medlem - Anita Haurum

Luft ikke hund på legepladsen
Vi har på legepladsen kunne konstatere, at der 
bliver luftet hunde. Vi gør opmærksom på, at 
det ikke er en legeplads, hvor man må lufte 
hund, og vi har sat et skilt op på skuret, der kan 
hjælpe med at huske på det. 

Herskind Borgerforening står for opgaven 
med at vedligeholde legepladsen på Fuglevæn-
get. Ved at melde dig ind er du med til at støtte, 
at det fortsat kan lade sig gøre, og så koster det 
endda ikke ret meget: 

Medlemskab:
250,- for en husstand.
175,- for pensionister.
Mobilepay: 680407
Nye medlemmer skal sende en mail til Jane: 

jt@sabrokro.dk, og som medlem spiser hele 
husstanden gratis med hvert år til sankthansaf-
ten.
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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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

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Rideundervisning for børn og voksne
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

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/

