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Aflysninger og udsættelser
Som så mange andre steder har coronakrisen også ændret              
på programmet i Skivholme Forsamlingshus

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

SIDEN SIDST: Vintertiden er vores lavsæson 
i Skivholme Forsamlingshus. Både hvad angår 
udlejninger og arrangementer.

Vi har dog haft to større sammenkomster si-
den sidste Herskindsigt.

Lørdag 1. februar afviklede vi atter en gang 
”Liv i Forsamlingshuset” med spisning og mu-
sik ved Mortens Trio. Et festligt og hyggeligt 
arrangement med god 60’er- og 70’er-musik og 
godt besøgt med deltagere både lokalt og ude-
fra.

Torsdag 22. februar havde vi vores årlige ge-
neralforsamling med gratis spisning først. Dej-
ligt med 45 deltagere. Generalforsamlingen 
blev afviklet med genvalg på alle poster. Der 
var en god debat om eksisterende og fremtidi-
ge arrangementer samt husets betydning i lo-
kalsamfundet og dets fremtidige udvikling og 
vedligehold.

Forår og sommer med corona
Det er en noget mere aktiv periode.

Huset er allerede booket godt for sæsonen. 
Men der er plads til flere, og vores egne arran-
gementer står i kø!

Når dette læses har fastelavnssoldaterne 
holdt deres arrangement.

Men pludselig gik der Corona i det hele!
Lørdag  14. marts skulle Ole og Henrik have la-

vet et mænd-laver-mad arrangement. ”En pølse 
skal serveres med følelse!” 

Der skulle ligeledes have været besøg af en 
konsulent fra OK, som skulle have fortalt om 
muligheden for at omstille sin opvarmning til 
varmepumpe. Dette var vi nødt til at aflyse, men 

vi håber, de har lyst til at lave det senere.
Torsdag 2. april skulle vi have haft arbejdsdag 

(eftermiddag) i forsamlingshuset, hvor alle var 
velkomne til at møde op og hjælpe med at passe 
på vores fælles hus. Dette blev aflyst.

Fredag 24. april skulle der have været holdt 
vårfest med medbragt mad til sammenskuds-
gilde. Dette blev også aflyst.

Endelig er der sankthansaften med grillspis-
ning 23. juni. Men dette håber vi kan holdes, da 
det foregår udendørs.

Sørg for at være tilmeldt vores Facebook-side 
”Skivholme Forsamlingshus”. Her vil der løben-
de komme flere informationer om vores arran-
gementer.

Hold din fest hos os
Går du i festtanker, så tjek vores bookingkalen-
der 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 desuden læse en detaljeret beskrivelse 
af, hvad huset indeholder.

Godt forår og på gensyn i Skivholme Forsam-
lingshus.

Bestyrelsen:

Formand: Søren Stein tlf. 4020 5158
Kasserer: Rikke Kækel tlf. 4025 6014
Niels Jørgensen  tlf. 4087 5534
Jesper Eriksen  tlf. 5046 4514
Henning Nielsen tlf. 2382  2501
Annette Albrektsen tlf. 3061  2970
Ole Knudsen  tlf. 2927  9391
Udlejning (Ivy Stein) tlf. 6071  9219
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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://skribentbureauet.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://mortenselservice.dk/
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://skovby-el.net
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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://www.facebook.com/REMA1000Skovby/

