
Julefrokost 

Lørdag d. 12. november. 2011. kl. 18.00. 
 

Med den omfangsrige og spændende menu, den gode musik og  

ikke mindst prisen håber vi, at det kan være med til, at I vælge os. 

Vi har igen hyret Jinis til at underholde og spille op til dans. 

 

 

Salg af billetter starter i uge 37 hos Ida Spar købmand.  

Billetterne bliver solgt efter princippet ”først til mølle”.  

Ekstra pladser, sælges ved døren til kr. 275 pr. person.  

Ved 8. tilmeldte giver vi ½ flaske snaps.  

Ved største samlede hold giver vi velkomstdrink.  

 
 

 
 

 

SENIOR julefrokost 1. søndag i advent 
d. 27. November. Kl. 12.00 

 

Vi byder velkommen til alle som kunne tænke sig en julefrokost 
 med en 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. 

Familie eller ledsagere er velkommen. 
Hen på eftermiddagen tændes juletræet ved Rækker Mølle  

gården,en fin afslutning på dette arrangement. 
Måske har vi startet en ny juletradition.  

Køb din billet hos købmanden: 
 

 

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:  
13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12 - 5/1 - 19/1 -  2/2 - 16/2 - 1/3  
 
Pris pr. deltager er kr. 450,- og det er incl. en dejligt  
2 retters menu til vores danseafslutning den 1/3 2012.  
Spørgsmål kan rettes til Mette Aggerholm på telefon  
nr. 97 36 21 36 
Hver aften starter kl. 19.00 og slutter ca. kl. 21.30 
Danseafslutning starter med spisning kl. 18.30 
 

Årligt kontingent! 
Kontingent for 2011/2012 er 250 kr. pr. husstand. Enlige 125 kr. 

Ønsker du at støtte med mere, ville det bare være dejligt. 
I år vil der være mulighed for at betale kontant i forbindelse med  

Rækker Møllegårdens loppemarked d. 8. okt. fra kl. 10.00 - 12.00. 

Støt stort, det ses Lokalt 
 
 

 

Bestyrelsen i år består af: 

Mette Aggerholm 97 36 21 36  

Mogens H. Jeppesen 97 36 21 41  

Lene Wulff Jensen 21 90 00 37   

Knud Dalby  97 36 20 39  

Freddy Toft  23 81 58 39 
 

 

 

Henvendelse til Grethe og Mads Vendelbo  

På telefon 97 36 20 58 eller 97 36 22 08 

 

 

 

 

     INFORMATIONSFOLDER 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Generalforsamling i 
Sædding forsamlingshus 

onsdag d. 8. feb. 2012  
kl. 19.30 

Dagsorden ifølge 
vedtægter. 

 

PRIS: 240 kr. (købte billetter refunderes ikke) 
 

PRIS: 100 kr. (købte billetter refunderes ikke) 
 

NYT i år….. NYT i år….. NYT i år….. NYT i år….. 



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 ved 
arrangementer, udlejning, vedligeholdelse, hovedrengøring 

og andet, skylder vi en stor tak. Jeres indsats er højt 
værdsat. Tak for hjælpen. 

 

T
A
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To af områdets forsamlingshuse – Hanning og Sædding – har taget 
initiativ til dialog med Rækker Mølle Hallerne.  
En dialog om, hvordan vi sikrer, at området ikke risikerer at komme til at 
stå helt uden samlings- og aktivitetslokaliteter af en vis standard.  
 

 

På baggrund af de tanker, der opstod på et idemøde i maj 2011 har en 
styregruppe bestående af Martin Thuesen, Steen Dammark Nielsen og 
Mogens Højhus Jeppesen arbejdet videre og der er blevet nedsat 
følgende arbejdsgrupper. 
1.  Nye aktiviteter  2. Kultur & ældre områder  3. Halkoordineringsgruppe  
4. Pengeskabene aktiviteter/arrangementer  
 

 

Sædding forsamlingshus er stadigvæk et 
forsamlingshus der kan lejes, indtil det er 
afklaret om der er behov og økonomisk 
grundlag for at flytte samlingslokaler op i 
Rækker Mølle hallen.   
 
 
 
Sædding forsamlingshus´s sidste regnskab så 
fint ud. Men for at være fremtidssikrede, vil vi 
gerne kigge lidt ind i de næste regnskabsår. 
Kommunen har meddelt os at vi ikke længere 
får en drift tilskud på ca. 15.000 kr.  
Dette tilskud ER frafaldet i indeværende 
regnskabsår. 
 
 

Julefrokosten 2010 gav os et meget lille overskud, hvilket også gør vores 
regnskab sårbart. Vi vil forsøge at holde skindet på næsen med et par nye 
aktiviteter – og ligeledes håbe på stor tilslutning til årets julefrokost. 
Overskuddet fra julefrokosten plejer at pynte på regnskabet. 
 

 

Det årlig kontingent fra brugere og borgere er stadig kærkomment. 
Uden dette lokale tilskud vil vi få det svært. 

 
 

Vi sætter de store renoveringer på standby indtil vi kender udfaldet af 
projektet om et Lokalcenter ved Hallen.  
Vi har under alle omstændigheder et forsamlingshus i Rækker Mølle de 
næste 3-4 år, og derfor også en forpligtigelse til at få tingene til at fungere.  
Indtil vi kender noget mere til disse planer, vil vi vedligeholde så huset. 
 

 

 
           

 

 

 
 

 

Her har du, mulighed for at vise, hvad du bruger din fritid til, altså hvad 

laver du, efter arbejde. (A..ter arbe...)  
Du får tildelt en stand/bord, hvor du kan udstille/vise hvad du fremstiller og 

bruger din fritid på. Vi vil gerne opfordre til at man arbejder på sin stand. 

Du har mulighed for at sælge, dog ikke drikkelse, og kaffebrød, da 

Forsamlingshuset står for kaffen, denne dag. 

Kom og vis om du er laver; billeder, keramik, glas, småkager, slik, 

trævarer, syltning, røgvarer, dekorationer, strikketøj, postkort, kaniner, 

hatte, porcelænsmaling, smedje, gummiting, papir, malerier, 

slægtsforskning eller noget helt andet 

Du får mulighed for, at se hvad andre arbejde med og inspiration til dig.  

Pris for hele dagen 100 kr. pr. stand/bord som betales på dagen. 

Der tages ikke entree på dagen. 

Gælder KUN for udstillere der bor i 

Firkløverområdet, Bølling, Hanning, Finderup og 

Rækker Mølle.  Alle er meget  

velkommen til, at se, hvad folk i  

firkløverområdet laver,  

a..ter arbe... 

Se mere på  

www.rkmolle.dk 

http://www.rkmolle.dk/

