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Forsamlingshusene i Svendborg

Forsamlingshusene i Svendborg Kommune

Forord
Forsamlingshusene i Svendborg Kommune er et stykke af den danske lokale kulturhistorie,
som stadig er en aktiv del af lokalsamfundene, selvom de alle er over 100 år gamle.
Forsamlingshusudvalget udsender nu et nyt katalog med beskrivelse af alle forsamlingshusene
i kommunen.
De enkelte forsamlingshuse er meget forskellige – nogle har mange lokale arrangementer,
hvor andre udelukkende har privat udlejning.
Kataloget giver et godt samlet indtryk af hvilke arrangementer der kommer i forsamlingshusene i løbet
af 2016. Endvidere er der oplysninger om størrelse, lejepriser og kontaktoplysninger til udlejer.
Alle har mulighed for at leje et forsamlingshus til fest, arrangement, møde eller andet.
Forsamlingshusudvalget vil i 2016 fortsat arbejde med at opdatere og modernisere hjemmesiden
www.sydfynske-forsamlingshuse.dk , medvirke til renoveringsopgaver i enkelte huse og arrangere
æbleprojekter i så mange forsamlingshuse som muligt til efteråret.
Vi glæder os til at møde jer i forsamlingshusene.
Forsamlingshusudvalget

Aktivhuset i Lundeborg
Havnevej 5
Lundeborg
5874 Hesselager
Email: hanne@lundeborgmail.dk
Kontakt for booking:
Formand Gitta Nielsen
Telefonnr.: 6225 2411 / 2812 6696
Om huset:
Kapacitet:
Pris for leje:
Leje af service:

70 personer.
2000 kr. pr. døgn
Inklusiv

Hjemmeside:

www.lundeborginfo.dk under Aktivhuset

Aktivhuset i Lundeborg
Vinylaften
Fredag d. 15. januar 2016 kl. 19.00.
Lundeborg Borgerforening inviterer dig til at møde op
med et par af dine gamle vinylplader. Med garanti for
musik, gode historier og måske en dans.
Entré/pris: Fri entré.
Torskespisning
Lørdag d. 30. januar 2016 kl. 18.30
Gå ikke glip af Lundeborgs traditionelle torskespisning
som inkluderer dans og plukfisk til natmad.
Tilmelding: Se www.lundeborginfo.dk når tidspunktet
nærmer sig.
Entré/pris: Se www.lundeborginfo.dk når tidspunktet
nærmer sig.

Bjerreby Forsamlingshus
Bjerrebyvej 66
5700 Svendborg
Kontakt for booking:
Randi Eriksen
Telefonnr.: 6254 1312
Om Huset: Huset er et nøglehus.

Pris Rengøring:
Leje af service:

Salen: 115 m2/100 pers., Stuen : 78 m2 / 48 pers.
Stuen: 1500 kr.
Salen: 1650 kr.
Huset: 2100 kr.
Dep.: 1500 kr.
Inkl. - såfremt huset afleveres som aftalt.
Inkl. service til ca. 100 pers.

Hjemmeside:

www.bjerreby.dk

Kapacitet:
Pris for leje:

Huset har trådløst internet, højtaleranlæg med trådløs mikrofon
og CD-afspiller samt projektor - kan benyttes efter aftale

Bjerreby Forsamlingshus
Spillegilde
Afholdes af Bjerrebyspillerne
Torsdage i lige uger, sommerpause i juni, juli og august.
Dørene åbnes kl. 18.00 og spillet starter kl. 19.00.
Spillet afholdes af Bjerrebyspillerne. Drikkevarer og slik
kan købes. Ta’ selv en kop med, så gi’r foreningen kaffen.
Fællesspisning
Afholdes ca. 1 gang om måneden - se opslag ved huset
eller på www.bjerreby.dk - altid kl. 18.00.
Menuen bestemmes fra gang til gang. Medbring selv
service, bestik og drikkevarer.
Tilmelding: Tlf. 2462 2526 - venligst i god tid
Entré/pris: 50 kr. pr. person, børn halv pris.
Dilettant
Opføres af Bjerreby Dilettantforening
Forpremiere lørdag d. 5. marts kl. 14.30.
Festforestilling lørdag d. 5. og lørdag d. 12. marts
kl. 18.30 med efterfølgende spisning - medbring selv
madkurv - og dans til levende musik. Aftenforestilling
onsdag d. 9. marts kl. 19.00 med efterfølgende kaffebord.
Om stykket, tilmelding og entré: se www.bjerreby.dk

Julemarked
Søndag d. 20. november kl. 10.00 til 15.00.
10 kr. (lodtrækning hver time på indgangsbon)
Julefrokost for borgere og firmaer
Lørdag d. 3. december kl. 18.00.
Gammeldaws julefrokost med efterfølgende dans til
levende musik.
Tilmelding og entré: se www.bjerreby.dk

Brudager Forsamlingshus
Brudager Bygade 8
5882 Vejstrup
Telefonnr.: 2774 2715
Email: kovsen@hotmail.dk
Kontakt for booking:
Michael Svendsen
Telefonnr.: 2774 2715
Email: kovsen@hotmail.dk
For ledige datoer se kalender på www.brudagerby.dk
Kapacitet:
Pris for leje:

Max. 80 gæster i stor sal og 40 gæster i lille sal.
1 dag: 1650 kr.
2 dage: 2250 kr.
Leje Lydanlæg:
100 kr.
Betaling for internet :
25 kr.
Dep. Huset:
500 kr.
Dep. Lydanlæg:
500 kr.
Pris rengøring:
Leje af service:

Inkl. såfremt huset afleveres som aftalt
Inkl.

Hjemmeside:

www.brudagerby.dk

Brudager Forsamlingshus
Brudager Forsamlingshus er opført i 1896 af byens
borgere og har siden været administreret af Brudager
Bylaug.

Skt. Hans
Torsdag d. 23. juni
Fællesspisning på Engen.

Forsamlingshuset har indenfor de seneste 8 år gennemgået en gennemgribende renovering, således det
i dag står som et moderne hus. Huset udlejes til fester,
arrangementer, foreninger mv. ligesom Brudager Bylaug
bruger huset til arrangementer til gavn for byens
borgere.
Forsamlingshuset er et nøglehus, hvor der ikke er
tilknyttet vært, og lejerne står selv for hele lejen.

Efterårsfest
Første lørdag i oktober.

Forsamlingshuset består af en stor sal,
( B: 6,8 m X L: 13,00 m) 88,4 m2.
Derudover er der en lille sal på 46 m2.
Mulighed for at leje lydanlæg og adgang til internet.
I forsamlingshuset findes et top moderne køkken, med
opvaskemaskine, 8 blus gaskomfur, kaffemaskiner og
fuld udstyret service.

Brændeskov Forsamlingshus
Brændeskovvej 120
5700 Svendborg
Telefonnr.: 6221 7666
Email: bforsamlingshus@gmail.com
Kontakt for booking:
Peter Greve
Telefonnr.: 6221 7666 / 2363 9249
Email: bforsamlingshus@gmail.com
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

100 pers.
2000 kr.
Inkl. i leje.
Inkl. i leje.

Hjemmeside:

www.brændeskov.dk

Brændeskov Forsamlingshus
Se nærmere på www.brændeskov.dk

Drejø Forsamlingshus
Lars Milling
Kirkevejen 1
Drejø
5700 Svendborg
Telefonnr.: 6168 5843
Email: milling@drejo.dk
Kontakt for booking:
Ole Jørgensen
Telefonnr.: 6221 8804
Email: Lillebo6@gmail.om
Kapacitet:
Pris for leje:
		
Pris rengøring
Leje af service
		

90 personer.
Lille stue + køkken 800 kr.,
hele huset 1500 kr., begge + forbrug.
1000 kr.
3 kr. pr. kuvert pr. dag,
borde og stole 50 kr. pr. dag.

Hjemmeside

www.drejo.dk/foreninger.html

Drejø Forsamlingshus
Forsamlingshuset blev bygget i 1896, på tomten af en
af de udflyttede gårde ”Brolykke”. Der blev nedsat en
bestyrelse og der blev tegnet aktier af alle beboere.
Aktiekapitalen betalte materialerne og øboerne udførte
selv arbejdet.

Egense forsamlingshus
Skovsbovej 338
5700 Svendborg
Telefonnr.: 2342 5131
Email: evaagger@hotmail.com
Kontakt for booking:
Eva Agger
Telefonnr.: 4014 4926
Email: evaagger@hotmail.com
Kapacitet:
Pris for leje
incl. rengøring:

145 pers. fordelt på to sale
2325/1325 kr. store/lillesal

Leje af service: 300/150 kr. over 50 pers./under 50 pers.
Hjemmeside:

www.egenseforsamlingshus.dk

Egense Forsamlingshus
Fællesspisninger med ” Madgruppen”
Onsdag d. 13 januar, Torsdag d. 31. marts,
Tirsdag d. 10. maj og onsdag d. 15. juni kl. 18.00.
Ikke fastlagt endnu, men altid så velsmagende og
økologisk som muligt.
Tilmelding: www.egenseforsamlingshus.dk
eller Facebook
Entré/pris: Voksne 75 kr./Børn over 7 år 25 kr.
Fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest
Søndag 7. februar kl.14.00.
Gudstjeneste og lige efter tøndeslagning, kage og kaffe.
Tilmelding: evaagger@hotmail.com
Entré/pris: Gratis
Medlemsfest
Fredag d. 5. februar kl. 18.30.
Fest efter alle kunstens regler. Skynd dig.
Tilmelding: Senest lørdag d. 23. januar til:
evalauritzen@mail.dk
Entré/pris: Entre: 100kr. Gratis for medl.
Mad: 75 kr. for alle

DANS for 2
Tirsdage 18.00 - 19.00 se datoer på vores hjemmeside.
Munter uformel dans under ledelse af René.
Tilmelding: langbergsorensen@svendborgmail.dk
Entré/pris: Oplyses: langbergsorensen@svendborgmail.dk
Vinsmagning med hjemmelavede Topas
Torsdag d. 25. februar kl.19.00.
Vi skal smage” Vinfruens” dejlige vine og tapas.
Tilmelding: karen.egense@hotmail.com
senest lørdag d. 20. februar.
Entré/pris: Se hjemmeside: www.egenseforsamlingshus.dk
Madkursus med fællesspisning
lørdag d. 12. marts kl. 10.00.
Ikke på plads. Se hjemmeside.
Store forskønnelsesvejdag
Hver vej samler affald og vasker vejskilt.
Tilmelding: evaagger@hotmail.com
Entré/pris: 10 kr. kaffe/kage.
Se mere på: www.egenseforsamlingshus.dk

Gudbjerg Forsamlingshus
Byvej 44
5892 Gudbjerg Sydfyn
Telefonnr.: 2299 7350(formanden)
Email: info@gudbjergforsamlingshus.dk
Kontakt for booking:
Telefonnr.: 2924 5892
Email: udlejning@gudbjergforsamlingshus.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

Max. 150 personer fordelt på 2 sale.
1 dag: 2100 kr., 2 dage: 2500 kr., 3 dage: 3100 kr.
Inkl. i lejen.
Inkl. i lejen.

Gudbjerg er et flot og velholdt gammelt hus fra 1891.
Det er centralt beliggende 10 km fra både Svendborg, Ørbæk
og Motorvejen. Parkeringsplads til 60 biler.
Huset rummer en stor sal med plads til ca. 110 personer
v. runde eller firkantede borde, og en lille sal med plads til 35.
Der er helt nyt køkken fra 2010 med alt i tilbehør og service
til 150 personer.
Hjemmeside:

www.gudbjergforsamlingshus.dk

Gudbjerg Forsamlingshus
7 fællesspisninger i løbet af året
Tors d. 14. jan. kl. 18, Søn d. 28. feb. kl. 13, Ons d. 13. april
kl. 18, Ons d. 15. juni kl. 18, Ons d. 17. aug. kl. 18,
Tirs d. 20. sept. kl. 18 og Tors d. 24. nov. kl. 18.
Medbring selv service. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding: Lisbeth Lønberg, tlf. 2928 0347 eller
Steen Jørgensen, tlf. 2299 7350.
Entré/pris: Voksne: 50 kr., Børn u. 13 år: 25 kr.

Tema-fest. Tema meldes ud i det nye år i lokale medier.
Lørdag d. 9. april kl. 18.00.
Tema er pt. ikke kendt, men det bliver sjovt.
Kom udklædt og få en sjov aften og nat med venner,
naboer og ”ukendte udklædte”
Tilmelding: Lisbeth Lønberg, tlf. 2928 0347 eller
Steen Jørgensen, tlf. 2299 7350.
Entré/pris: Annonceres når vi nærmer os.

Fastelavn
Søndag d. 7. februar kl. 14.45.
Slå katten af tønden, bedste udklædning, ”bide til bolle”
og andre sjove lege. Fastelavnsboller, kaffe/te og sodavand kan købes.
Tilmelding: Birgit Bak, tlf. 4144 1715
Entré/pris: Gratis

Skt. Hans Aften
Torsdag d. 23. juni kl. 18.00.
Medbring din egen mad. Grillen er tændt og klar.
Øl/vand/vin kan købes. Vi går samlet til Gudbjerglund
og tænder bålet kl. 21.00.
Tilmelding: Ingen tilmelding
Entré/pris: Gratis

Generalforsamling
Torsdag d. 25. februar kl. 19.30 og 20.00.
Generalforsamling i Støtteforeningen for Gudbjerg
forsamlingshus og i Gudbjerg Forsamlingshus.
Der serveres smørrebrød efter generalforsamlingen.
Tilmelding: Ingen tilmelding
Entré/pris: Gratis

Højskoledag
Søndag den 18. september.
Meldes ud lokalt og via mail/hjemmeside.
Tilmelding: Dorte Borg, tlf. 2123 1811
Entré/pris: Annonceres når vi nærmer os.

Hjortø forsamingshus
Kabbelvej 1, Hjortø
5700 Svendborg
Telefonnr.: ingen
Email: bs@advokatfyn.dk
Kontakt for booking:
Nora Rasmussen
Telefonnr.: 6254 1518
Kapacitet:
		
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

Sal ca. 36 m2, stue ca. 8 m2, balkon ca. 18 m2,
køkken, bad og gang.
500 kr. ( lørdag til søndag) plus elforbrug.
Afleveres rengjort.
Der er service til 50 personer.

Hjortø Forsamlingshus
Hjortø er en ø i det Sydfynske Øhav mellem Drejø og
Tåsinge og 13 km sydvest for Svendborg.
Øen dækker et areal på 0,90 km2, og består af i alt 13
boliger, der fordeler sig med fem gårde og otte huse.
En del af øens huse benyttes som fritidsboliger. Der er
ingen indkøbsmuligheder på Hjortø.
Der er ca. en times sejlads med postbåden Hjortøboen,
der sejler to gange hver dag fra Svendborg.

Færgen har plads til 12 passagerer og en enkelt bil.
Hjortø Havn er en kommunal havn, som ejes af
Svendborg Kommune. Havnen har toilet, el og grillplads
og besejles gennem en 1,8 meter dyb sejlrende fra
Højestene løb. I nærheden af havnen er der en “primitiv
lejrplads”.
Forsamlingshuset lejes ud til private og kan også udlejes
som overnatningssted.

Kirkeby Forsamlingshus
Vævervej 6
5771 Stenstrup
Telefonnr.: 6226 1680
Email: bookingkirkebyforsamlingshus.dk
Kontakt for booking:
Annemarie Cederberg
Telefonnr: 6226 1680
Email: bookingkirkebyforsamlingshus.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

90 personer.
1900 kr.
Er inkl.
Er inkl.

Hjemmeside:

www.kirkebyforsamlingshus.dk

Kirkeby Forsamlingshus
Fællesspisning
Fredag d. 12. februar
Go’ gammeldags mad
Tilmelding: 6226 1680

Fællesspisning
Fredag d. 9. september
Go’ gammeldags mad
Tilmelding: 6226 1680

Dilletant
Fredag d. 11., onsdag d. 16. og
lørdag d. 19. marts

Fællesspisning
Fredag d. 14. oktober
Go’ gammeldags mad
Tilmelding: 6226 1680

Fællesspisning
Fredag d. 8. april
Go’ gammeldags mad
Tilmelding: 6226 1680

Fællesspisning
Fredag d. 11. november
Go’ gammeldags mad
Tilmelding: 6226 1680

Ollerup Forsamlingshus og Aktivitetshus
Svendborgvej 110, Ollerup
5762 V. Skerninge
Telefonnr.: 6226 3613 eller 2538 5872
Email: peter@pyf.dk eller jorgenhallberg@live.dk
Book selv på udlejningskalender på husets hjemmeside.
Kontakt for booking:
Jeppe Toft
Telefonnr.: 2443 6527 eller 6224 1456
www.ollerupforsamlingshus.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:
Hjemmeside:

140 personer.
1000 kr. depositum 1000 kr.
Selvbetjening.
Følger med.
www.ollerupforsamlingshus.dk

Hvis du skulle have lyst til at være aktiv i forsamlingshuset og ikke
har interesser der tilgodeses af øveklubben, børnefilmsklubben
eller ungdomsklubben, kan du melde dig ind i Olferts Søde Venner
og byde ind med dit eget projekt, evt. i fællesskab med andre
Søde Venner. Er du medlem af Olferts Søde Venner, modtager du
også nyhedsmail om kommende arrangementer.
Alt det og meget mere kan du orientere dig om på hjemmesiden
www.ollerupforsamlingshus.dk

Ollerup Forsamlingshus
Kiki den lille heks
Søndag d. 10. januar kl. 14.00.
Børnefilmsklubben Udgårdsbiffen.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Se www.ollerupforsamlinghus.dk

Forårsfest
Fredag d. 29. april kl. 18.00.
Middag og koncerter.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Entré 100 kr. middag 100 kr.

Antboy 2
Søndag d. 14. februar kl. 14.00.
Børnefilmsklubben Udgårdsbiffen.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Se www.ollerupforsamlinghus.dk

Egebjerg Øveklub
Hele året.
Øvelokale for rytmisk musik.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Pr. halve år: 1000 kr. ungdomsbands
under 25 år - 3000 kr. over 25 år.

Dicte med band
Fredag d. 11. marts kl. 18.00.
Middag og koncert.
Tilmelding: www.ollerupforsamlingshus.dk
Entré/pris: Entré endnu ukendt - middag 100 kr.
Cody
Lørdag d. 9. april kl. 18.00.
Middag og koncert.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Entré endnu ukendt – middag 100 kr.

Ollerup Ungdomsklub
Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Teater og rollespil.
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Entré/pris: Se www.ollerupforsamlinghus.dk
Udgårdsbiffen
Se www.ollerupforsamlingshus.dk
Børnefilmsklub
Tilmelding: Se www.ollerupforsamlingshus.dk
Entre/pris: Se www.ollerupforsamlingshus.dk

Skarø Forsamlingshus
Skarø Brovej 5
Skarø
5700 Svendborg
Kontakt for booking:
René Andersen
Telefonnr.: 2496 7904
Email: poulmandersen@hotmail.com
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

80 pers.
1200 kr. pr. døgn - 2.000 kr. pr. weekend
500 kr. (obligatorisk)
Gratis.

Hjemmeside:

www.skaroeforsamlingshus.dk

Skarø Forsamlingshus
Skarø Forsamlingshus byder på mulighed for fester i
helt anderledes omgivelser. Med en halv times sejlads
fra Svendborg er Skarø både langt fra alfarvej og med
fire-fem daglige færgeafgange samtidig let tilgængelig.
Skarø Forsamlingshus har plads til cirka 80 gæster og
er placeret idyllisk midt i Skarø by - omgivet af bindingsværk, gadekær og rigt fugleliv. De indfødte er tilmed
også rigtig flinke. Huset har helt nye toilet- og badefaciliteter, der fra 2014 ikke længere har offentlig adgang og
dermed kun er forbeholdt husets gæster.
Husets køkken er udstyret med to komfurer, industriopvasker og alt nødvendig service og kogegrej. I salen er
der av-udstyr og projektor.

På øen finder du både Café Sommersild og Iscafeen
med is fra Skarø. Begge kan levere fulde menuer og
desserter. Der kan overnattes på medbragt soveudstyr
i forsamlingshuset eller på øens teltplads eller sommerpensionat.
Se mere om færge samt øens cafeer og overnatningsmuligheder på www.skaroeforsamlingshus.dk
Huset lejes også gerne ud til endagsarrangementer og
lejrskoler.

Stenstrup Forsamlingshus
Assensvej 219
5771 Stenstrup
Telefonnr.: 6226 1322
Kontakt for booking:
Kirsten Rasmussen
Telefonnr: 5129 7408
Email: kpr@sydfynsmail.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

Stue 45 personer, Sal 90 personer.
Hele huset 1800 kr.
Er inkl.
Er inkl.

Stenstrup Forsamlingshus
Spillegilde
Hver onsdag kl. 19.00.
Huset er bygget for ca 100 år siden, men er
nyrenoveret i 2010/11.
Musikere roser salen for den gode akustik.

Tved Forsamlingshus
Skolevej 4
5700 Svendborg
Telefonnr.: 6221 4915
Kontakt for booking:
Christian
Telefonnr.: 6221 4915
Email: tvedforsamlingshus@post.tele.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
		
		
Pris rengøring:
Leje af service:

Store sal 120 personer - lille sal 48 personer.
Stor sal 1650 kr.
Lille sal 1100 kr.
Hele huset 2300 kr.
Timeløn til værten.
Inkl.

Hjemmeside:

www.tved-forsamlingshus.dk

Tved Forsamlingshus
Tved Forsamlingshus har fast vært tilknyttet
og huset lejes ikke ud uden vært.

Efter festen sørger vi også for oprydning og rengøring,
så du selv kan nyde din fest.

I Tved Forsamlingshus er vi værter for din fest.
Det betyder at vi sørger for mad, borddækning og
oppyntning specielt rettet mod din fest.

Drikkevarer kan du enten selv sørge for, eller vi kan
tilbyde at ordne det for dig. Vi opkræver ikke proppenge.

Tåsinge Forsamlingshus
Elvira Madigans Vej 41
5700 Svendborg
Telefonnr.: 6254 1169/4082 4862
Email: tingmarken@gmail.com
Kontakt for booking:
Kirsten Larsen
Telefonnr.: 4086 0702
Email: tingmarken@gmail.com
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

150 personer.
Hele huset 2150 kr., Stuen 1550 kr.
Hele huset 400 kr. stuen 300 kr.
0 kr.

Hjemmeside:

www.taasinge-forsamlingshus.dk

Tåsinge Forsamlingshus tilbyder konferencecenter for
fynsk erhvervsliv.
Vi tilbyder storskærm, trådløs internet adgang m. m.
Vi yder gratis råd og vejledning.
Ønskes nyhedsmail send en mail til tingmarken@gmail.com

Tåsinge Forsamlingshus
Torskegilde
Fredag d. 26. februar kl. 18.30.
Kogt torsk med tilbehør.
Tilmelding: Køb af billetter i Dagli’ Brugsen.
Entré/pris: 120 kr.

Vildt spisning
22. oktober kl. 18.00.
Spis hvad du kan, der er musik og dans.
Tilmelding: Køb af billetter i Dagli’ Brugsen.
Entré/pris: 300 kr.

Stegt Flæsk med persille sauce
Fredag d. 18. marts kl. 18.30.
Spis hvad du kan.
Tilmelding: Køb af billetter i Dagli’ Brugsen.
Entré/pris: 95 kr.

Julefrokost
26. november kl. 18.00.
Det store julebord, musik og dans.
Tilmelding: Køb af billetter i Dagli’ Brugsen.
Entré/pris: 275 kr.

Ålegilde
Fredag den 23. september kl. 18.30
Spis hvad du kan, efter ål vil der være kaffe, Musik.
Tilmelding: Køb af billetter i Dagli’ Brugsen.
Entré/pris: 185 kr.

Ulbølle Forsamlingshus
Nyvej 50
5762 Vester Skerninge
Telefonnr.: 6224 1575
Email: forhuset.ulbolle@ulbollemail.dk
Kontakt for booking:
Nøgleperson: En af Bestyrelsesmedlemmerne.
Telefonnr.: 6224 01575
Email: forhuset.ulbolle@ulbollemail.dk
Kapacitet:
		
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

Stuen ca. 50 personer - lille sal ca. 65 personer store sal ca. 160 personer.
2200 kr.
Lejeren gør selv rent - tilkøb rengøring 650 kr.
0 kr.

Ulbølle Forsamlingshus

Vejstrup Forsamlingshus
Landevejen 26
5882 Vejstrup
Telefonnr.: 3022 2986
Kontakt for booking:
Anette Christiansen
Landevejen 14a
5882 Vejstrup
Telefonnr.: 3022 2986
Email: anette@vejstrupmail.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
		
		
		
Pris rengøring:

Plads til 150 personer, men service til 100.
Lille sal møde/fest - 450/1000 kr.
Store sal møde/fest - 700/1500 kr.
Hele huset fest - 2000 kr.
Hele huset 2 - 3 dage - 2500/2900 kr.
Lille-store sal 300/400 kr. Hele huset 500 kr.

Vejstrup Forsamlingshus

Vester Skerninge Forsamlingshus
Fåborgvej 72 B
Formand Steven Piil Fagerlund
Åbyvej 13
5762 Vester Skerninge
Telefonnr.: 5056 5762
Email: vesterskerningeforsamlingshus@gmail.com
Kontakt for booking:
Karin Nielsen
Telefonnr: 5056 5762
Email: vesterskerningeforsamlingshus@gmail.com
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

120 personer.
Hele huset 2000 kr./lille sal 1500 kr. pr. døgn.
500/300 kr.
Med i lejen.

Hjemmeside:

www.vesterskerningeforsamlingshus.dk

Vester Skerninge Forsamlingshus
Banko
Hver torsdag kl. 19.00.
Zumba
Hver mandag kl. 17.30 - 19.00.
IT Café
Onsdag d. 13. januar kl. 13.30
Caféen er åben hver anden onsdag frem til og med
20/4.2016 og starter op i september igen, se LOF’s
kursusudbud.
Teaterforestilling
Fra fredag d. 11. marts til 19. marts
Kræmmermarked, Grisefest etc.
Se mere på hjemmesiden eller på facebook
facebook.com/vesterskerningeforsamlingshus

Vormark Forsamlingshus
Vormark Bygade 4
5874 Hesselager
Telefonnr.: 6225 1530
Kontakt for booking:
Karla Pedersen
Telefonnr.: 6225 1530
Om Huset:
Kapacitet:
Pris for leje:
Pris rengøring:
Leje af service:

Nyt køkken og nyere toiletter med handicap toilet.
110 i den store sal og 50 i den lille sal.
2000 kr. for hele huset.
Inkl. i lejen.
Inkl. i lejen.

Vormark Forsamlingshus

Øster Skerninge Forsamlingshus
Midtervej 30, Ø.Skerninge
5762 Vester Skerninge
Telefonnr.: 4296 1644 (formand Axel Andersen)
Email: axeloginga@gmail.com
Kontakt for booking:
Værtinde Marianne Jørgensen
Telefonnr.: Huset 6224 3184 / mobil 6135 7254
Email: mariannekokken@gmail.com
Kapacitet:
Max. 100.
Pris for leje:
Foreninger: 350 - 1400 kr.
		
Private og Erhverv: 800 - 2200 kr.
		(dele/hele huset).
Pris rengøring: Lejer afleverer i samme stand 		
rengøring kan købes.
Leje af service: Ved leje af hele huset til privat fest eller lignende:
		
5 kr. pr. kuvert.
Hjemmeside:

www.oesterskerninge.dk

Øster Skerninge Forsamlingshus
Sogneaften
Fredag d. 22. januar kl. 18.30.
Kogt torsk med ALT tilbehør + underholdning.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 19. januar:
62242526 / 23303526
Entré/pris: 175 kr./ Børn 100 kr.
Fastelavn – indsamlingstur i sognet
Søndag d. 7. februar kl. 9 - 17
Turen foregår i pyntet vogn trukket af traktor. Der bydes
på morgenbrød, middagsmad og aftensmad. Alle møder
udklædte - vi har extra udklædningstøj. Det indraslede
beløb går direkte til Ø.Skerninge Forsamlingshus.
Tilmelding: 62242526 / 23303526
Entré/pris: Ingen
Fastelavn - tøndeslagning
Søndag d. 7. februar kl. 14 - 16.
Tøndeslagning for både små og store børn (inde og ude)
med efterfølgende sanglege, godtepose og fastelavnsboller. Kaffe og the.
Tilmelding: Ingen tilmelding - man kommer bare.
Entré/pris: 35 kr.

Børnejulebanko
Søndag d. 4. december kl. 10 - 12.30.
Hyggejulefamiliebanko for søskende, forældre, bedsteog oldeforældre, men primært for børn mellem 6 og 14
år i tempo så alle kan følge med.
Tilmelding: Ingen.
Entré/pris: 45 kr. inkl. slikpose og 2 spilleplader.
Juletræsklip
Søndag d. 4. december kl. 14.00 - 16.00.
Man klipper og klistrer julepynt til Børns Juletræ
d. 23. dec. Der serveres æbleskiver og varm gløgg.
Alle er velkomne.
Tilmelding: Ingen
Entré/pris: Ingen
Børns Juletræ
Fredag d. 23. december kl. 18.30 - 21.00.
Hyggelig juletræsfest med dans om juletræet, julenisse,
sanglege og fortælling af juleevangeliet. Kaffe/the/slikposer/juice og lagkage. Alle er velkomne.
Tilmelding: Ingen
Entré/pris: Hvad man synes er passende.

Åbyskov Forsamlingshus
Åbyskovvej 39
5881 Skårup Fyn
Telefonnr.: 4224 7143 (Kontakttelefon)
Email: havblik@sydfynsmail.dk
Kontakt for booking:
Christiane Gammelmark
Telefonnr.: 3048 2738
Email: christiane.gammelmark@mail.dk
Kapacitet:
Pris for leje:
		
		
Pris rengøring:
		
Leje af service:

90 personer.
2350 kr. pr. døgn udvidet lejemål 1½ døgn 3000 kr.,
leje 5 timer 750 kr. inkl. moms
Slutrengøring er indeholdt i lejen, dog ikke
5 timers lejemål.
Indgår i lejen.

Hjemmeside:

www.aabyskov-forsamlingshus.dk

Åbyskov Forsamlingshus indviet i 1897:
Forud for husets indvielse i november 1897 er der lidt historie der bør nævnes. I januar
1897 udsendte en kreds af beboere i Skårupøre en invitation til et møde for alle interesserede, fra invitationen kan citeres: ”Det er et følgelig savn, at der i Skaarupøre ikke
findes et lokale, hvor der ved given lejlighed kan samles en større Mængde Mennesker.
Interesserede kan læse hele talen på www.aabyskov-foramslingshus.

Åbyskov Forsamlingshus
Dilettant 2016 – Netdating med overspænding
Lørdag d. 30. januar generalprøve kl. 14.00 - 1. forestilling
kl. 19.30.
2. forestilling onsdag d. 3. februar kl. 19.30.
3. forestilling lørdag d. 6. februar kl. 19.30.
Det er næppe en god idé at drive en netdatingside, når
man ikke er noget teknisk geni. Det giver forviklinger, når
de elskovshungrende møder op og forlanger valuta for
pengene. Tingene udvikler sig og det helt store sammenbrud er nær - en forrygende morsom komedie.
Tilmelding: Tlf. 3035 1557 senest ugen før forestillingerne.
Entré/pris: Generalprøven og 2. forestilling 85 kr. inkl.
Kaffe og kage - 1. og 3. forestilling 225 kr. inkl. buffet,
musik og dans.
Generalforsamling
Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 18.30
Årlig generalforsamling for medlemmer.
Tilmelding: Ingen.
Entré/pris: Gratis.

Loppemarked i forsamlingshuset
Søndag d. 10. april kl. 10.00.
Loppe- og kræmmermarked - private kan sælge ting og
sager. Der kan lejes borde i forsamlingshuset.
Tilmelding: Omkring 1. april 2016.
Entré/pris: Pris for leje af borde er endnu ikke fastlagt.
Bankospil
Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.00 - dørene åbnes kl. 18.00.
Traditionelt bankospil.
Tilmelding: Ingen.
Entré/pris: Ingen - spilleplader købes ved indgangen.
Der arbejdes med planlægning af bl.a. følgende
arrangementer:
Vinsmagning med en let anretning i januar eller februar.
Portvin smagning med en let anretning i marts eller maj.
Øl smagning med en let anretning i april.
Fællesspisninger 4 - 6 gange i løbet af året.
Forskellige foredrag.
Sangaften.
Bankospil 2 - 3 gange.
Julefrokost i slutningen af november.

www.sydfynske-forsamlingshuse.dk
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