Sædding forsamlingshus
Informationsfolder 2017/18
Vi gentager fællesspisning til efteråret
Fællesspisning i Sædding forsamlingshus
Onsdag d. 27. september
Kl. 17.30 med spisning fra kl 18.00
Hold øje med portalen eller Facebook for
informationer om menu, priser og tilmeldingsfrist
til august.
Vi ser frem til at byde jer indenfor endnu
engang, så tag naboer, venner og familie med.
Fællesspisning igen
31. januar 2018

Kontingent for 2017/18
250,- pr. husstand (enlige 125,-), der kan også betales for to år af gangen
til 500,- pr. husstand og 250,- for enlige.
Ønsker I at støtte med mere, så takker vi dybt.
Indbetaling kan ske med vedlagte girokort eller på MobilePay til
telefonnummer 25 56 20 58 skriv navn og kontingent i beskeden.
Indbetaling ved homebanking / vedlagt girokort
Udfyld med beløb fx 250 kr. og skriv kontingent i tekst.
+73<
+87122638<

Sædding forsamlingshus
Danner rammen om din fest
Lejen gælder fra dagen før kl.
12.00, til dagen efter kl. 12.00.
F.eks. Fra fredag kl. 12.00 til
søndag kl. 12.00

Lejen gælder et døgn, fra kl.
8.00-8.00.
Er huset udlejet dagen efter
skal huset være ryddet kl. 5.00
p.g.a. rengøring

Hele huset/rengøring

2200/700 kr. = 2.900 kr.

1600/700 kr. = 2.300 kr.

Store sal/rengøring

2000/500 kr. = 2.500 kr.

1400/500 kr. = 1.900 kr.

Lille sal/rengøring

1700/500 kr. = 2.200 kr.

1100/500 kr. = 1.600 kr.

PRISER

Ungdomsarrangement/fest

2000/1000 kr. = 3.000 kr.

Reservering dagen før

800 kr.

Kaffearrangement (man.-tors.)

700 kr.

Kaffearrangement (fre.-søn.)

1.300 kr.

Andelshaver/medlem (minus
100 kr.)

3.000 kr.

Depositum ungdomsarg./fest

3.000 kr.

Leje/booking af forsamlingshuset kan ske via
hjemmesiden eller på telefon nr. 25 56 20 58.
www.sæddingforsamlingshus.dk
GENERALFORSAMLING
28. februar 2018
kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter

Bestyrelsen
Arne Høj 31669977
Jens G. Jacobsen 81613560
Elise Vendelbo 42741226
Kathrine Thomsen 25702896
Kristian Wulff 60607233
Oluf Danielsen 22476903
Kristoffer Wulff 60892295

FAR BAGER SMÅKAGER
Torsdag d. 30. november
kl. 18.00
Vi starter med at gøre kagerne klar til bagning,
dejen er som altid lagt til brunkager,
vaniljekranse og jødekager. Mens vi holder et
skarpt øje med kagerne i ovnen, nyder vi et let
juletraktement.
Vi slutter med kaffe og en småkage.
Tilmelding senest 24. november på 40 19 52 77
200 kr. og 40 pladser

SENIOR JULEFROKOST 2017
Søndag d. 12. november
kl. 12.00-17.00
Vi byder indenfor til…
Festligt julebord med
hjemmelavet julefrokostmenu
Og vi spiller op til dans med
lokalt musiknavn
Tilmelding senest 1. november til
Oluf Danielsen på 22 47 69 03
150 kr.

JULEFROKOST I SÆDDING FORSAMLINGSHUS
Lørdag d. 11. november kl. 18.00
Kom og vær med til en festlig og sjov julefrokost
i dit lokale forsamlingshus
Vi byder indenfor til et brag af en fest denne lørdag, hvor du
har taget venner, naboer og familie under armen for at spise
god hjemmelavet mad, danse til musik fra Jinis og deltage i et
stort lotteri med flotte gevinster.
Det bli´r en uforglemmelig fest med dig som gæst ☺
Prisen er kun 250 kr.

Tilmelding senest 1. november:
Jens
81 61 35 60
Kristian 60 60 72 33
Kristoffer 60 89 22 95

SÆDDING FORSAMLINGSHUS STØTTEGRUPPE
Sammen løfter vi bedst, er bestyrelsens vigtigste motto.
Vi er derfor taknemmelige over de mange hjælpere, som vi har i
vores støttegruppe, dem skylder vi en tak for både stort og småt.
Der er altid plads til en mere, så hvis du kan hjælpe med stort
eller småt, så er der også plads til dig.
Kontakt Christian Sørensen, hvis du vil med på holdet ☺

