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Byens lokale samlingssted
Det skal summe af liv i Herskind Forsamlingshus, og derfor vil man 
nu også snart kunne brygge sin egen øl i kælderen

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

LOKALBRYG: Skal vi lave lokal øl i Herskind, 
og vil du være med?

Der er plads til alle, også nybegyndere, men 
en god blanding af øvede og nye vil være det 
perfekte match.

Herskind Forsamlingshus lægger lokaler til, 
og en lokal ølbrygger, Jakob Houg Jakobsen,  
stiller udstyret til rådighed.  Efter planen er 
der opstart medio september, og hvis du er in-
teresseret, kan du henvende dig til Jakob Houg 
Jakobsen på telefon 2231 0191 og/eller Anna Mar-
grethe Kristensen, Herskind Forsamlingshus, 
mail: kajoganna@outlook.dk/ telefon 5358 1303.

Bogcafé i Herskind?
Skal vi have en bogcafé i Herskind Forsamlings-
hus? Vil du være med?

Jeg tænker,  vi kan drøfte en bestemt bog, som 
vi bliver enige om at læse allesammen, samt 
give hinanden inspiration til, hvilke bøger der 
er interessante at læse.

Har du erfaring  med noget lignende? Hvor-
dan griber vi det an? Forventet opstart bliver 
efteråret 2020. Henvendelse til Anna Margrethe 
Kristensen.

Børneaktiviteter i vinterhalvåret
Har du forslag til, hvad vi kan tilbyde børnene 
og deres forældre i Herskind Forsamlingshus, 
og vil du være tovholder på dette? Giv da også 
lyd til Anna Margrethe Kristensen.

Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
udlejning@herskind-forsamlingshus.dk, www.herskind-forsamlingshus.dk 
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten
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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/
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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

