
 

 

 

 

  
 
 
 
 

Så er tiden inde til endnu en sæson for de danseglade 
 

I år er der mulighed for at lære alt lige fra Jive til Quickstep i  

Sædding Forsamlingshuset. 

Der danses i alt 10 gange på torsdage i ulige uger, på følg. datoer: 

- 11/10 – 25/10 – 8/11 – 22/11 – 6/12 – 3/1 – 17/1 – 31/1 – 14/2 – 28/2 - 

Pris pr. deltager er kr. 500,- og det er inkl. en dejlig 2 retters menu til 

vores danseafslutning den 28/2 2013. 

Hver aften starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.30.  

Danseafslutning starter med spisning kl. 18.30 

 

NYT - NYT ... Ved samlet tilmelding på 4 par, giver vi et gavekort til 

KVIK-Spar i Rækker Mølle på 500 kr.  

Gavekortet udstedes til den der tilmelder de 4 par. 

 

Spørgsmål kan rettes til Mette Aggerholm på telefon nr. 97 36 21 36 

 

 

 

 

Kontingent for 2012/2013 er kr. 250,- pr. husstand (enlige kr. 125,-) 

Ønsker du at støtte med mere, ville det bare være dejligt. 

I år vil der også være muligt for at betale kontant i forbindelse med 

Rækker Møllegårdens Loppemarked, den 6. oktober kl. 10.00-12.00 

Støt STORT, det ses LOKALT 

 

Indbetaling ved homebanking / vedlagt girokort 

Udfyld med beløb min. 250 kr. og skriv kontingent i tekst. 

+73<                                   +87122638< 
 

 

 

 

 

 

       INFORMATIONSFOLDER 2012/2013 
 

 

 
 

        Lørdag den 24. november 2012 kl. 18.00 
 

Vi håber, at den omfangsrige og spændende menu, den gode musik 
og ikke mindst prisen kan være med til, at få jer til at vælge netop os. 
  Pris: kr. 250 (købte billetter refunderes ikke).   
 

Musik ved J I N I S som har 10 års jubilæum i år. 

   

Salg af billetter fra uge 37, ved Ida Spar købmand.  
Billetterne sælges efter princippet ”først til mølle”.  
Er der ekstra pladser, sælges billetterne ved  
døren til kr. 295 pr. person.  
 

For hver 8. tilmelding giver vi ½ flaske snaps. 
Den største samlede tilmelding får en gratis  
velkomstdrink. Igen i år, er der  
amerikanske lotteri ved indgangen. 
 

 
 

                  Vi gentager succen fra sidste år!  

                   SENIOR JULEFROKOST 

                                     Søndag den 25. november kl. 12.00 -17.00 
   
 

                             Lækker, hjemmelavet menu og let underholdning. 
   

                              Tag evt. selv et spil kort med og lad os hygge 
                               os sammen. 
   

                              Tag bare din nabo under armen. 
 

                            Køb din billet hos købmanden: 
   

                          Pris: kr. 150,-  (købte billetter refunderes ikke)                                



 

 

 
  

 

Der har i løbet af efteråret været afholdt møde for etablering af nyt fælleshus 

i Rækker Mølle, en samlingssal som kunne rumme op til 200 personer med 

tilhørende depotrum og nyt køkken. 

Det brede samarbejde mellem Hanning Forsamlingshus, Sædding 

Forsamlingshus, Rækker Mølle Skolen, Rækker Mølle Hallen og Rækker 

Mølle Foreningsråd/Udviklingsråd skulle giver mulighed for en nytænkende 

løsning, der er tidssvarende og energirigtig. Endvidere vil det brede 

samarbejde give en stor udnyttelsesgrad af fælleshuset/samlingssal og 

dermed en fremtidssikring igennem en fornuftig driftsøkonomi. 

Vi må erkende at ”tiden” ikke er dertil lige nu. 

Derfor arbejder vi i bestyrelsen videre med Sædding Forsamlingshus og 

forventer at der i løbet nogle år igen vil opstå behov for at diskuterer en ny 

fælleshus/samlingssal i Rækker Mølle. 

 
 

 

Økonomien i huset sidste år var igen med overskud. 

Dette skyldes at der var en god og stor opbakning til 

julefrokosten.  

Det håber og tror vi på også sker i år igen –    

TAK FOR DET!!!!!!!! 

        Vi vil arbejde på at holde huset i forsat god stand og 
sørge for at huset forsat er et attraktivt for Rækker Mølle området. 
 
Vigtigheden i af Sædding forsamlingshus kan eksisterer, er; 

 
God tilslutning til Julefrokosten 
God indbetaling af kontingent 
God opbakning af vore sponsorer i huset 
God udlejning af huset. 

   

 

    

 

 

 
 

 

Bestyrelsen for Forsamlingshuset ønsker også med denne folder at takke 

de mange frivillige, som hjælper os med at få huset til at fungere. 

Hjælpere, som deltager med arrangementer, udlejning, vedligeholdelse, 

hovedrengøring og andet, skylder vi en stor  

TAK FOR HJÆLPEN, jeres arbejde er højt værdsat. 
 

  

 

Generalforsamling 

i Forsamlingshuset 

den 19. Februar 

2013 

klokken 19.30. 
Dagsorden ifølge 

vedtægter. 

 
 

Bestyrelsen 
Mette Aggerholm  97362136 

Mogens Højhus Jeppesen  97362141 

Lene Wulff Jensen  21900037 

Knud Dalby   97362039 

Freddy Toft  23815839 

 
 

Henvendelse til Grethe og Mads Vendelbo  

på telefon 97 36 20 58 eller 97 36 22 08 

”Til hverdag og fest er Sædding forsamlingshus bedst.” 

Husk du kan selv medbringe drikkevarer og maden. 


	Inf folder 12-13 (for og bagside)
	Inf folder 12-13 (indvendig)

