
INFORMATIONSFOLDER 2015/2016 
 

Pris kun 

189 kr. 

Pris kun 

250 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

       
                

     

 
 

Lørdag den 21. november 
kl. 18.00. 2015 

 

Vi håber, at den omfangsrige og spændende traditionelle menu, den nye 
musik og ikke mindst prisen kan være med til, at få jer til at vælge netop 
os. Musikken leveres af Blue Star 

Tilmelding på vores hjemmeside   

www.sæddingforsamlingshus.dk 

Under kalender – arrangement – tilmelding.  
Under bemærkning skrive hvem du gerne vil sidde ved.  
Ekstra pladser, sælges billetterne ved døren til kr. 290.  

   

  For hver 8. tilmelding giver vi ½ flaske  
snaps. Den største samlede tilmelding  
får en gratis velkomstdrink.  

Far gentager succesen og bager 
julesmåkagerne igen i år… 
 

Torsdag d. 3. december kl. 18.00 
Ta´ 3 kagedåser med og kom hjem med julesmåkager. 

Vi mødes kl. 18.00 til et let juletraktement.  

Dejen er lagt men vi hjælpes med at bage så alle kommer  

hjem med ”Mors” bedste brunkager, vaniljekranse og ”jødekager.” 

Der er kaffe og småkager til at gå hjem på. 

Senest tilmelding d. 29. november på; 23 44 99 92 (Knud Dalby) 

 

 

 

 

 

Stort succes, derfor igen! 

Rækker Mølle´s 

Lørdag d. 9. april kl.18.00 
80'er fest, så la' der vær´ fest i  
Sædding Forsamlingshus 
På med Benvarmere, pandebånd og  
Ball-trøjerne. Musikken var One Two,  
News, ToTo, Lis Sørensen, Rocazino, Anne Linnet, Dodo & The Dodos, 
Gnags, Michel Jackson, Danseorkesteret, Kim Wilde, m.fl. 

Aftenens menu: 
Tunmousse, Culottesteg med ½ bagte kartofler,  
kogte bønner og gulerødder hertil citronfromage. 

 Tilmelding: www.sæddingforsamlingshus.dk    
under fanen kalender – arrangement tilmelding 

Betaling: Mobile Pay, SWIPP på 25562058 eller bank 

overførsel på 7788 5033140 – husk at påføre samme 

navn og antal deltagere som på tilmeldingen. 
Jeres navn og billetantal tjekkes ved ankomst til festen. Der udstedes ikke 

fysiske billetter. Spørgsmål rettes til Freddy: Mobil +45 25562058 

Er det ikke her din forening 
slutter/starter sæsonen? 

VEL MØDT 

TIL 80´er FEST 

www.sæddingforsamlingshus.dk 

Pris, 

199 

kr. 

http://www.sæddingforsamlingshus.dk/
http://www.sæddingforsamlingshus.dk/
http://www.sæddingforsamlingshus.dk/


Generalforsamling 

i Forsamlingshuset 

den 23. Februar 2016 

klokken 19.30. 
Dagsorden ifølge vedtægter. 

 

 

SENIOR JULEFROKOST 
Søndag den 22. nov. kl. 12.00 -17.00   

 

Stort hjemmelavet menu og i år vil der være mulighed for en 
svingom. Tilmeld dig senest d. 15. november ved en af 
bordformænderne M/K eller på 25 56 20 58 (Freddy Toft) 
 

Pris: kr. 150,-     
Man kan tilmelde sig ved disse  

bordformænd M/K fra de 4 sogne. 

 

Bitten Smedegaard 97 36 81 32 

Tove Vognbjerg 97 36 23 29 

Inge Lise Sørensen 97 36 21 81 

Minna Nielsen 97 36 42 07 

Mary Jacobsen 97 36 17 72 

 

Der vil være en gevinst til den bordformand M/K der har det 

største bordfuld. 

Tag bare din nabo under armen.   
Der betales ved ankomst. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 FOR HJÆLPEN, jeres arbejde er højt værdsat. 

 

 

 

Sædding forsamlingshus 
Har fået ny hjemmeside. Det er her du kan booke/leje 

huset se udlejningspriser og regler. Det er også her du 

tilmelder dig til 80´er fest, julefrokost, far bager 

småkagerne m.m.  

Du kan også ringe på 25 56 20 58. 

Tjek!!! 
www.sæddingforsamlingshus.dk 

 
 

 
 

P R I S E R. 

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. 

Ungdomsarrangement  /  fest   2000 / 1000 kr.  = 3.000 kr. 

Reservering dagen før.  800 kr. 

Kaffearrangementer (man.-tors.)  700 kr. 

Kaffearrangementer (fre.-søn.)  1300 kr. 

Depositum ungdomsarrang./fest  3000 kr. 

Kontingent for 2015/2016 er kr. 250,- pr. husstand (enlige kr. 125,-) 

Ønsker du at støtte med mere, så er vi dybt taknemligt for det! 

Du kan også betale kontant i forbindelse med Rækker Møllegårdens 

Loppemarked, den 4. 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< 

 

Bestyrelsen 
Mette Aggerholm 97362136 / 96808043 

Mogens Højhus Jeppesen 97362141 / 51358981 
Steen Dammark Nielsen 97368102 / 20478833 

Knud Dalby 97362039 / 23449992 
Freddy Toft 23815839 

http://www.sæddingforsamlingshus.dk/

