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Forsamlingshusene i Svendborg 



Forsamlingshusene i Svendborg Kommune Kort 
  

Klik på Link til og kom direkte til det enkelte forsamlingshus eller rul ned og se alle 
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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 har her lavet dette katalog med beskrivelse af alle 
forsamlingshusene i kommunen. 

De enkelte forsamlingshuse er meget forskellige – nogle har mange lokale 
arrangementer. Det være sig foredrag, koncerter, dilettant, foreningsarrangementer 
hvor andre udelukkende har privat udlejning. Mange af husene er yderligere 
hjemsted for lokale foreninger, sport-kultur. 

Kataloget giver oplysninger om størrelse, lejepriser og kontaktoplysninger til udlejer. 

Alle har mulighed for at leje et forsamlingshus til fest, arrangement, møde eller andet. 

Husk at passe godt på husene, så de også holder de næste 100 år. 

 

Vi glæder os til at møde jer i forsamlingshusene.  

Forsamlingshusudvalget 

 
 



 

 

Aktivhuset i Lundeborg 
Aktivhuset er smukt beliggende ved havnen i 
Lundeborg. Havnen er et stort udflugtsmål både for de 
lokale samt Sydfyn boere. Der er i sommerens løb 
masser af aktiviteter på havnen. 

Aktivhuset har løbende fået et løft så det fremstår som 
et flot og brugbart forsamlingshus. Noget af det sidste 
der er blevet lagt nyt gulv i salen. 

1. salen er ligeledes blevet renoveret og kan i dag 
bruges, som hyggeområde, eller til mindre møder. 

Det drives af frivillige og er i sandhed - Lundeborgs 
medborgerhus. Dette kan ligeledes ses af alle de 
lokale foreninger der bruger huset daglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Generel info: 

Aktivhuset i Lundeborg 
Havnevej 5 
Telefonnr.: Ingen 
E-mail: Ingen 
Hjemmeside: www.lundeborginfo.dk 
 
Kontakt for booking: Gitta Nielsen 
Telefonnr.: 2812 6696 
E-mail: Ingen 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 70 pers. 
Lejepris hele huset 2000,00 pr døgn 
(Lejepris 1500,00 kr. hvis indskudsbevis haves) 

Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
Leje af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde ståborde: & stk. 
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: Nej 
 Rampe til kørestol 
 Køkken: Ja 
 Wi-Fi 
 1. sal med fjernsynsskærm 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Lundeborg Borgerforening 
 Lundeborg Musik Kultur 
 Madklub for mænd 
 Lundeborg Sejlklub 
 Foreningen Købmanden i Lundeborg 
 Ouindeklubben 
 M.fl. 

 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

Bjerreby 
Forsamlingshus 
 
Oprindelig bygget som gymnastikhus i 1912. Så et hus 
på over 100 år med traditioner, som f.eks. banko, 
juletræ og fællesspisning. Forsamlingshuset har været 
området kulturhus (længe før begrebet fandtes) 
Husmoderforeningen hold sy og kage kurser, 
filmfremvisning, foredrag, tryllekunstnere og ja den 
stærke mand har også været at finde i huset. 
 
Aktivitets niveauet er stadig højt i huset i dag. Ligesom 
det bliver udlejet til mange runde fødselsdage og 
privatfester. 
 
Huset fremstår i dag lyst og hyggeligt. For nogle år 
siden fik man skiftet en del vinduer, ovnen i køkkenet 
mm. Og man forsætter med at opsummere huset. 
 
Ligeledes har huset en Hjertestarter til glæde både for 
huset om området beboere, gæster i huset. 
 
Så et hus der er fulgt med tiden. Huset har Wi-Fi/It. 
Akustikken er af flere nævnt, som super. 
 
God beliggenhed og fine parkeringsforhold. Perfekte 
rammer om din fest.   

  

Link: Tilbage til kort 
 



 

Generel info:  

 
Bjerreby Forsamlingshus  
Bjerrebyvej 66, 5700 Svendborg 
Tlf.: 2548 4412  
E-mail: Ingen 
Hjemmeside: www-bjerreby.dk 
 
Kontakt for booking 
Randi Eriksen  
Mobil:2548 4412 (bedst efter 18) 
E-mail: Ingen 
 
Huset er et Nøgle hus 
 
Husets kapacitet total pers. 
Sal 1 Store sal – ca.100 personer 
Sal 2 Stuen – ca.50 personer 
Lejepris hele huset 2100,00 kr. 
Lejepris sal 1 1650,00 kr. 
Lejepris sal 2 1500,00 kr. 
Depositum: 75% af lejen 
Pris rengøring: Inkl. I lejen 
Lejepris service Inkl. I lejen 
Leje af duge: 10,00 kr./stk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde - nej 
 Rektangulære borde - ja  
 Lydanlæg: Forstærker m/ mikrofon og 

CD afspiller-PC og lign. kan tilsluttes 
 Projektor: trådløs tilslutning 
 Scenemål 3,5 m. x 4,75 m. 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Ja - generelt 
 Køkken 
 Bemærkninger; Lille garderobe. 
 Gode P-pladser 
 Wi-Fi 
 Hjertestarter: Ja 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Bjerreby Sogns Borgerforening (ejer 
forsamlingshuset) 

 Bjerrebydilettanterne 
 Bjerrebyspillerne (Banko) 
 Fællesspisning 
 Juletræ 
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Brudager Forsamlingshus 
Brudager forsamlingshus er opført i 1896 af byens 
borgere og har siden været administreret af Brudager 
Bylaug. 

Forsamlingshuset har indenfor de seneste 8 år 
gennemgået en gennem gribende 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. Huset lejes ikke ud til 
ungdomsfester. 

Forsamlingshuset består af en stor sal på 88 m2 og lille 
sal på 46 m2. 

I forsamlingshuset findes et top moderne køkken, med 
opvaskemaskine, 8 blus gaskomfur, kaffemaskiner og 
fuld udstyret service. 

Der er 1 handicaptoilet og 3 almindelige toiletter, ny 
renoveret 2012. 

Forsamlingshuset er et nøgle hus, hvor der ikke er 
tilknyttet vært og lejerne står selv for hele lejen. 

Der er lydanlæg og adgang til internettet, dette er inkl. i 
lejen. 

 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Generel info: 

Brudager Forsamlingshus 
Brudager Bygade 11 5882 Vejstrup 
Telefonnr.:2774 2715 
E-mail: brudagerbylaug@gmail.com 
Hjemmeside: Brudagerby.dk 
 
Kontakt for booking 
Telefonnr.:2774 2715 
E-mail: brudagerbylaug@gmail.com 
 
Huset er et Nøgle hus 
 
Husets kapacitet total 150 pers. 
Sal 1 – 80 personer 
Sal 2 – 40 personer 
Lejepris hele huset: 2100 kr. - 1 døgn 
Lejepris hele huset: 2600 kr. - 2 døgn 
Lejepris hele huset: 3100 kr. - 3 døgn 
Lejepris sal 1: Møde/begravelse 
Hverdage 600.00 kr. 
Lejepris sal 2: Møde/begravelse 
Hverdage 400.00 kr. 
Depositum: 1000,00 kr. 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 

 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej 
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Trådløs Mikrofon 
 Projektor: Ja 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: 1 stk. 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken 
 Trådløst internet 
 Bemærkninger generelt 
 Gode P-pladser 
 Hjertestarter: JA  

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ældreklub  
 Brudager Folkedansere 
 De kedelige mænd 

 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Brændeskov 
Forsamlingshus 
Brændeskov Forsamlingshus har dannet den perfekte 
ramme om et utal af forskellig artede arrangementer 
siden 1933. Private og foreningsmæssige. 
Fastelavnsfester, høstfester, bryllupsfester, jubilæums- 
og fødselsdagsfester. Musik- og viseaftener, diskotek 
og dilettantforestillinger.  

Den store scene kan rumme alt fra en hyggepianist til 
et større orkester. Brændeskov  

Brændeskov Forsamlingshus har ingen vært, men 
henviser gerne til kogekone eller kok, der har stor 
ekspertise og altid er klar med forslag til arrangementer 
og menuer til mange former for fester, receptioner, 
åbent hus mm.,  

 Så ønsker du et godt råd til din fest, så kontakt 
Brændeskov Forsamlingshus som kan henvise dig til 
en rigtig god kogekone eller kok.  Parkering: Når man 
skal til fest eller møde i Brændeskov Forsamlingshus 
bedes man benytte de parkeringspladser, der er lige 
overfor forsamlingshuset. 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Brændeskov Forsamlingshus 
Brændeskovvej 120 
Telefonnr.: 6221 7666 
E-mail: bforsamlingshus@gmail.com 
Hjemmeside: brøndeskov.dk 
 
Kontakt booking Anni Rasmussen 
Telefonnr.: 6220 3106 / 4048 7080 
E-mail: bforsamlingshus@gmail.com 
 
Huset er Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 130 pers. 
Sal 1 - 100 Personer 
Sal 2 -  30 personer 
Lejepris hele huset 2100,- kr. 
Lejepris sal 1 2100,- kr. – Hele huset 
Lejepris sal 2 1200,- kr. - inkl. køkken 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja 
 Rektangulære borde: Ja 
 Lydanlæg: Mindre anlæg  
 Projektor: Ingen 
 Scenemål: Ca. 4 x 4,5 meter 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: Ja 
 Hjertestarter: Ja 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Gymnastik for kvinder  
 BBSG&IF 

 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



  

 

Drejø Forsamlingshus 
Forsamlingshuset blev bygget i 1896 på tomten af en 
af de udflyttede gårde ”Brolykke”. Siden har huset fulgt 
drejøboernes gang og færden igennem tykt og tyndt, 
og det har levet med i alle øens fester fra vugge til 
grav.  

Huset blev totalrenoveret i 2017-2018, med nyt tag, 
isolering, nye gulve, nyt køkken, samt en tilbygning 
med nyt toilet, handicaptoilet, mødelokale, bibliotek og 
lokalarkiv. 

 

 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



 

Generel info: 

Drejø Forsamlingshus 
Kirkevejen 1, Drejø 5700 Svendborg 
 
E-mail: forsamlingshuset@drejø.dk 
Hjemmeside: www.drejø.dk 
 
Kontakt for booking 
Hanne Ørum Sørensen 
Telefonnr.: 2843 8581 
E-mail: hanne@syrenvej.dk 
 
Huset har Vært / Nøgle hus 
 
Husets kapacitet total 90 pers. 
Sal 1 - 90 personer 
Sal 2 – 20 personer (stue) 
Lejepris hele huset 1000.00 kr. 
Depositum: 1000.00 kr. 
Rengøring: Kan tilkøbes 1000.00 kr. 
Lejepris service: Inkl. 
Leje af: Mødelokale 500.00 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: 1 stk., 
 Rektangulære borde: 10 stk. 
 Lydanlæg: Godt stereoanlæg med 

kraftige højtalere 
 Projektor: Kan bestilles/lejes 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: prof. Catering udstyr 
 WI-FI inkl. 
 Gode P-pladser 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Bibliotek  
 Lokalarkiv 
 Bruges til møder 
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Egense Forsamlingshus 
 

Egense forsamlingshus er et hæderkronet 130 år 
gammelt forsamlingshus. Det er også et ”Fremtidens 
forsamlingshus” da Lokale- og anlægsfonden udskrev 
konkurrence som huset vandt i 2012. 

I 2014 blev huset genindviet efter en total 
omdannelse/renovering. 

Huset fremstår i dag med opdateret klimaskærm - lyst 
og dejligt.  

Et hus med stor tilgængelighed og yderst multifunger 
bart.  

Huset fungerer i fin kombination med udearealet. 
”Grønningen”, der indeholder flere attraktioner for 
lokale, festgæster og naturturister. Faciliteterne er frit 
tilgængelige alle hverdage og delvist i weekends hvis 
huset er lejet ud. 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Egense Forsamlingshus 
Skovsbovej 338, 5700 Svendborg 
Telefonnr.: 2342 5131 
E-mail: evaagger@hotmail.com 
Hjemmeside: 
www.egenseforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Telefonnr. 4014 4926 
E-mail: evaagger@hotmail.com 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 145 pers. 
Sal 1 110 personer 
Sal 2 45 personer 
Lejepris hele huset: 3075,- kr. 
Lejepris sal 1: 2875,- kr. 
Lejepris sal 2: 2400,- kr. 
Depositum: 1000,- kr. 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja 
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Ja 
 Projektor: Ja 
 Scene: Nej 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken fuldt udstyret 
 Fine udefaciliteter og bus til døren 
 Gode P-pladser 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Egense Rantzausminde lokalhistoriske 

forening og arkiv 

 Egense Rantzausminde foredragsforening 

 Svendborg senior gymnastik 

 Dans for 2 
 

 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



  

 

Gudbjerg Forsamlingshus 
Gudbjerg Forsamlingshus er et flot og velholdt gammelt 
hus fra 1891.  Det er centralt beliggende i Gudbjerg 
lige overfor Gudbjerg kirke.  

Der er ca. 10 km kørsel afstand til både Svendborg, 
Ørbæk og Motorvejen. Parkeringsplads til 60 biler. 

Gudbjerg Forsamlingshus har både en stor og en lille 
sal, adskilt af en ny foldedør.  

Den store sal kan rummer plads til ca. 110 personer 
ved runde eller firkantede borde.  

Der er en lille sal med plads til ca. 35 personer. I den 
store sal er der adgang til scene, når der skal optrædes 
på "de skrå brædder". 

Der er helt nyt køkken fra 2010 med alt i tilbehør og 
service til 150 personer. 

Forsamlingshus bliver løbende vedligeholdt og fremstår 
derfor rent og pænt. Senest er dame toilettet renoveret 
i 2019. 

 

 

 

 

 
 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Gudbjerg Forsamlingshus 
Byvej 44 58932 Gudbjerg 
Telefonnr.: 9384 5892 
E-mail: 
info@gudbjergforsamlingshus.dk 
Hjemmeside: 
www.Gudbjergforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Telefonnr.: 9384 5892 
E-mail: 
udlejning@gudbjergforsamlingshus.dk 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 150 pers. 
Sal 1 – 110 personer 
Sal 2 – 35 personer 
Lejepris hele huset: 1 dag 2100 kr. 
Lejepris hele huset: 2 dage 2600 kr. 
Lejepris hele huset: 3 dage 3100 kr. 
Lejepris lille sal + køkken 1600kr. 
Lejepris køkken: 100 kr./timen 
Pris rengøring: inkl. i lejepris 
Lejepris service: Inkl. I lejepris 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja  
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: 5 meter x D4 meter 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken 
 Bemærkninger generelt 
 Gode P-pladser ca. 60 stk. 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ingen pt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



  

 

Hjortø Forsamlingshus 
 

Hjortø, den nok mindste beboede ø i Danmark. Øen 
har kun 5 beboere.  

Der er fred og ro, en fantastisk natur og et rigt dyreliv. 
Færgen sejler direkte fra Svendborg Havn. Turen tager 
en time igennem det smukke Svendborgsund.  

Så bor du ikke på øen er der en rigtig god mulighed for 
at give dine gæster en super oplevelse, samtidig med 
arrangementet i forsamlingshuset. 

Forsamlingshuset må også gerne benyttes til 
overnatning,  

Så der er stor mulighed for at lave en spændende 
event, hvor Hjortøs lille samfund kan opleves. En del 
huse på øen benyttes ligeledes som fritidsbolig. 

 

. 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Hjortø Forsamlingshus 
Kappelvej 1 
Telefonnr.: Se booking kontakt 
E-mail: Se booking kontakt 
 
Kontakt for booking 
Birgitte Svendsen 
Telefonnr.2461 5878 
E-mail: bs@advokatfyn.dk 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total pers. 50 
Sal 1: 50 personer 
Lejepris huset ved fest: 600,00 pr. dag 
Lejepris huset ved fest: 300,00 pr. dag 
Pris rengøring: Afleveres rengjort 
Lejepris service: Afleveres rengjort 
Ekstra: Strøm afregnes 3,00 pr. KW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej 
 Rektangulære: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: Nej 
 Handicapvenligt: Nej 
 Køkken: Alm. Faciliteter og 

opvaskemaskine 
 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ingen P.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Kirkeby Forsamlingshus 
Kirkeby Forsamlingshus er et flot og velholdt gammelt 
hus. Beliggende i Kirkeby. 

Huset har fået installeret et nyere køkken. Ligesom 
toiletterne tidligere har fået en renovering. 

Forsamlingshuset er et nøgle hus, hvor der ikke er 
tilknyttet vært. Så det er helt op til lejerne at sørge for 
det praktiske, både når det gælder opdækning, valg af 
mad samt efterfølgende stå for oprydning og rengøring. 

Dette gør at festen/arrangementet bliver helt i lejerens 
ånd. 

Så skal du holde fest er lokalerne klar til dine ideer. 

Og lejeren står selv for det hele. 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

 

Kirkeby Forsamlingshus 
Vævervej 6 Kirkeby 5771 Stenstrup 
Telefonnr.nr: 62226 1680 
E-mail: 
kirkebyforsamlingshus@gmail.com 
Hjemmeside: kirkebyforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking: Annemarie 
Telefonnr.: 6226 1680 
E-mail: Ingen booking pr. mail 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 90 pers. 
Lejepris hele huset 2000 
Lejepris sal 1 + depositum 
Lejepris sal 2 + depositum 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej 
 Rektangulære borde: Ja 
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Nej 
 Handicaptoilet: Nej 
 Handicapvenligt: Nej 
 Køkken: Ja 

 
 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Støtteforeningen 

 Spillegilde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 
Ollerup Forsamlingshus 
Hvis du skulle have lyst til at være aktiv i forsamlingshuset og 
ikke har interesser der tilgodeses af Øveklubben 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 som Vinterbal og Forårsfest, samt de 4 Olferts 
koncerter der afholdes hvert år. Alt det og meget mere kan du 
orientere dig om på hjemmesiden.  

 

Lidt historie om huset: 

Huset blev bygget I 1885 – i den store periode for både 
forsamlingshuse og andelsbevægelsen. Sidenhen, i 
slipstrømmen af ”de glade halvfjerdsere” blev huset overtaget 
af nogle aktivistiske unge mennesker, der lagde kimen til det 
Ollerup Forsamlingshus – og Aktivitetshus vi kender i dag. 

I 1994 kom der atter nye folk til og gav en tiltrængt 
saltvandsindsprøjtning. 

Dette foreløbige sidste kapitel skrives der stadig på, i håb om 
at der en dag vil komme nye og gerne yngre kræfter til. 

– I skal være så hjertelig velkomne. 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Ollerup Forsamlings og Aktivitetshus 
Svedborgvej 110 
5762 Vester Skerninge 
Telefonnr. 2538 5872 
E-mail:  
Jørgenhallberg@live.dk 
Hjemmeside: 
www.ollerupforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Jeppe Toft 
Telefonnr.: 2443 6527 eller 6224 1456 
E-mail: Ingen 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total pers.140 
Sal 1: 80 personer 
Sal 2: 30 personer 
Lejepris hele huset 1000,00 kr. 
Lejepris Sal 1: 1000,00 kr. 
Lejepris Sal 2: 1000,00 kr.  
Depositum: 1000,00 kr. 
Pris rengøring: Lejer gør selv rent. 
Lejepris service: Inkl. I leje 
 
 
 
 

 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: 3 stk. 
 Rektangulære borde: Korte og lange 
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: 3 x 6 meter 
 Handicaptoilet: Nej 
 Handicapvenligt: Nej 
 Køkken: Ja 
 Gode P-pladser 
 Hjertestarter: Nej 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Egebjerg Øveklub  
 Ollerup Ungdomsklub 
 Olferts Søde Venner inkl. Koncertarr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Skarø Forsamlingshus 
Skarø Forsamlingshus tilbyder fantastiske rammer for alle 
typer af fester samt ø-oplevelser. Øens natur samt hyggelige 
atmosfære kan opleves under den høje himmel med 
udgangspunkt i husets velrenoverede faciliteter. Med 4 
daglige færgeafgange er Skarø let tilgængelig fra Svendborg. 

Huset er opført i år 1900 og er siden løbende renoveret; så 
det i dag fremstår lyst og venligt. Toiletterne blev 
totalrenoveret i 2014 og der er handicaptoilet og brusekabine. 
Køkkenet er renoveret i 2019, og etableret som et anretter-
køkken. Råder over industriopvaskemaskine, køleskabe, 
fryser samt komfurer. 

Ved overnatning i huset skal der medbringes eget soveudstyr 
og bestyrelsen skal, på forhånd, informeres så den lokale 
brandmyndighed kan orienteres. 

Overfor huset ligger en gammel frugthave med udsigt over 
Svendborg Sund. Der er nye bord/bænkesæt samt en stor 
grill. Haven er privat, men lejere af forsamlingshuset kan frit 
bruge arealet i forbindelse med private arrangementer. I 
haven kan der eks. afholdes udendørs receptioner eller 
etableres teltlejr for husets gæster. Brug af området aftales 
med bestyrelsen. 

Vi glæder os til at tage imod Jer i vores dejlige 
forsamlingshus på vores skønne ø. På Skarø er man dus 
med de lokale og der findes stor velvilje til at hjælpe med at 
løse store samt små udfordringer.

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Skarø Forsamlingshus 
Skarø Brovej 5 Skarø,  
5700 Svendborg 
Telefonnr.2637 3926 
E-mail: 
Skaroeforsamlingshus@gmail.com 
Hjemmeside: 
www.skarøforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Rene Andersen 
Telefonnr.: 2496 7904 
Jonna Møller 
Telefonnr.: 2637 3926 
E-mail                    
skaroeforsamlingshus@gmail.com 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 80 pers. 
Sal 1- 80 personer 
Lejepris hele huset: 1200,00 kr./1 døgn 
Efterfølgende døgn: 1000,00/pr. døgn 
Depositum: Hele lejen 
El og vand: Gældende takster 
Pris rengøring: 500.00 kr. Obligatorisk 
Lejepris service: Inkl. 
Husk selv at medbringe: håndklæder-
viskestykker-karklude mm. 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej  
 Rektangulære borde: Ja 
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Ja med højtalere 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken til anretning af medbragt mad. 
 Bemærkninger generelt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Stenstrup 
Forsamlingshus 
Stenstrup forsamlingshus er et gammelt men flot 
gennemrenoveret forsamlingshus 

Det blev renoveret i 2009.Hvor hele huset fik den store 
omgang.  

Huset blev renoveret udvendigt med nyt tag, nyt 
indgangsparti, Facaden blev malet og her var hele 
byen med på råd da farven skulle vælges. 

Huset er et Nøglehus hvor folk sørger for det hele selv. 

Alle roser køkkenet. Køkkenet er velfungerende og 
giver en godt arbejdsklima. Ligesom køkkenet 
indeholder det inventar folk efterspørger. 

 

Salen har en god akustik, hvilket rose af de mange 
musikere der har spillet op til fest. 

Vel mødt til et godt arrangement i huset. 

 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



 

Generel info: 

Stenstrup Forsamlingshus 
Stenstrup Torv 1 5772 Stenstrup 
Telefonnr.: 6226 1322 
E-mail: kpr@sydfynsmail.dk 
Hjemmeside: 
http://stenstrupforsamlingshus.dk/ 
 
Kontakt for booking 
Kirsten Rasmussen 
Telefonnr.:5129 7408 
E-mail: kpr@sydfynsmail.dk 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 145 pers. 
Sal 1: 90 personer 
Sal 2; 40 personer (Stuen) 
Lejepris hele huset 1800.00 kr. 
Lejepris sal 1: 1500.00 kr. 
Lejepris sal 2: 1150,00 kr.  
Pris rengøring: Inkl. i lejepris 
Lejepris service: Inkl. i lejepris 
Service til antal personer: 100 
Leje af duge: Kan aftales 
 
 
 
 

 
 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja 8 stk. 
 Rektangulære borde: Ja 12 stk. 
 Lydanlæg: Til musik / foredrag kan lejes 

 Projektor: Nej 
 Scenemål: 20 m2 
 Handicaptoilet: 1 Stk. 
 Handicapvenligt: Ja - Ramper forefindes. 

 God akustik 
 Teleslynge 
 Trådløst internet 
 Hjertestarter: Nej 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ingen PT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Tved Forsamlingshus 
Tved Forsamlingshus er et velfungerende og hyggelig 
lokalforankret sted, hvor vi holder de gamle traditioner i 
hævd.   

Det er et ”nøgle hus”, hvor vi har skabt gode hyggelige 
rammer, med det traditionsrige miljø omkring 
forsamlingshuset og vi er stolte af fortællingen omkring 
huset.  

Vi vil gøre vores bedste for, at i som lejer føler jer 
velkommen og godt behandlet.  

Vi kan være behjælpelig med serveringspersonale, 
udbringning af mad mm.  

Huset benyttes ligeledes til kulturelle og sportsevents, 
teater, samt højtidsarrangementer for lokalsamfundet.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig 

 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Tved Forsamlingshus 
Skolevej 4, 5700 Svendborg 
Telefonnr.: 2964 6087 
E-mail: gitterasmussen@hotmail.com 
Hjemmeside: 
www.tvedforsamlingshus.com 
 
Kontakt for booking 
Gitte Rasmussen 
Telefonnr.: 2964 6087 
E-mail: gitterasmussen@hotmail.com 
 
Huset er et Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 125 pers. 
Sal 1: 110 personer 
Sal 2: 30-40 personer 
Lejepris hele huset 2100.00 kr. 
Lejepris sal 1 2100.00 kr. 
Lejepris sal 2 1500.00 kr. 
Lejepris flere dage: Forespørg 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: 10/180 
 Rektangulære borde 20/180cm 

10/120cm  
 Lydanlæg: ja 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: 5 x 5 meter 
 Handicaptoilet: 1 stk. 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: Ja 
 Gode P-pladser 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Tved Boldklub 
 TGI 
 Socialdemokratisk forening 

Svendborg 
 Lokalhistorisk Arkiv Tved 
 Tved Amatør Teater 
 Handicap foreningen

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Taasinge Forsamlingshus 
Midt på Tåsinge ved siden af Landet Kirke – kun otte 
kilometer fra Svendborgs centrum – ligger Taasinge 
Forsamlingshus. Sammen med Landet Kirke dominerer 
forsamlingshuset landskabet på det centrale Tåsinge. Det 
er det andet forsamlingshus på stedet. 

Det er Danmarks eneste ny klassicistiske forsamlingshus, 
tegnet af den kendte arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen, 
som i 1928 fik sølvmedalje ved Olympiaden i Amsterdam 
for Nordens første overdækkede svømmehal ved Ollerup 
Gymnastikhøjskole. Arkitektur var i 36 år – 1912-1948 – 
sammen med de fire øvrige kunstarter en del af de 
olympiske discipliner, og kun to danske arkitekter har 
opnået medaljer ved kultur-olympiaderne. Ejnar Mindedal 
Rasmussen er den ene. – Så det er et unikt 
bygningsværk, der rejser sig ved siden af Landet Kirke, 
hvis tårn Danmarks Nationalbank i øvrigt i 2005 valgte til 
at pryde 20 kroners mønten fordi det er det mest 
karakteristiske renæssance-tårn på en dansk 
landsbykirke. 

Taasinge Forsamlingshus har siden det første 
forsamlingshus blev opført i 1887 været rammen om en 
stor del af øens offentlige og private liv. Hvad enten det 
har været kommunal- og folketingsvalg samt møder i de 
mange foreninger eller livets højdepunkter som dåb, 
konfirmation og bryllupper eller mindesammenkomster 
efter begravelser. Det er det fortsat, men i dag i en helt 
moderne og unik udgave. 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Taasinge Forsamlingshus 
Elvira Madigans Vej 41 
5700 Svendborg 
Telefonnr.: 6254 1169 
E-mail: tingmarken@gmail.com 
Hjemmeside: 
www.taasingeforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Kirsten Larsen 
Telefonnr.:4086 0702 
E-mail: tingmarken@gmail.com 
 
Huset er et Nøgle hus 
 
Husets kapacitet total 150 pers. 
Sal 1 – 150 personer 
Sal 2 – 45 personer 
Lejepris hele huset: 2300 kr. 
Lejepris Sal 1: 2300 kr. 
Lejepris Sal 2: 1700 
Depositum: 1500 kr. 
Lejepris sal 2 + depositum 
Pris rengøring: 450 kr. 
Lejepris service: inkl. 
Leje af duge og servietter 
Leje af 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja lejepris 100 kr. Stk. 
 Rektangulære borde: Nej  
 Lydanlæg: Ja 
 Projektor: Ja 
 Scenemål: Ingen 
 Handicaptoilet: 1 stk. 
 Handicapvenligt 
 Køkken 
 Gode P-pladser 

 
 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ingen pt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Ulbølle Forsamlingshus 
Forsamlingshuset fyldte 100 år 3. december 2019. En 
dag der blev markeret med pomp og pragt. 

Støtteforeningen afholder årligt ca. 50 bankoaftener/10 
folkekøkkener-aftener, samt et antal kortspilsaftener. 
Desuden er der udlejninger af huset omkring 60 gange 
om året, til private fester mm. 

Overskuddet fra udlejningerne og Støtteforeningens 
arrangementer går til forbedringer og renoveringer, 
Blandt andet har man isoleret huset og fået nyt gulv i 
den lille stue. 

En flot ny hoveddør, var ligeledes bestilt til jubilæet, 
dækket af overskuddet. 

Men der er også planer for fremtiden. Man håber på et 
nyt gulv i den store sal. 

Ligeledes har man ønsker om en renovering af husets 
udvendige murværk. Samt planer om en flisebelagt, 
overdækket terrasse i haven er blandt ønskerne. 

Så huset vil fremstå, som et aktivt mødested også de 
næste 100 år. 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Ulbølle Forsamlingshus 
Nyvej 50 Ulbølle 
Telefonnr.: 6224 1575 
E-mail: forhuset.ulbolle@ulbollemail.dk 
Hjemmeside: 
www.ulboelleforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking: 
Susanne Rasmussen 
Telefonnr.: 6224 1575 
E-mail: Ingen booking pr. mail 
 
Huset kan lejes som vært / Nøglehus 
 
Husets kapacitet total 180 pers. 
Sal 1 - 60 personer 
Sal 2 -120 personer 
Lejepris hele huset 2200.00 kr. 
Lejepris sal 1 1500,00 kr. 
Lejepris sal 2 2200,00 kr. 
Depositum: 1500.00kr. 
Pris rengøring: Inkl. 
Lejepris service: Inkl. 
Leje af 
Leje af 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja 
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Nej 
 Handicaptoilet: Nej 
 Køkken 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 
 Ingen pt. 

 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Vejstrup Forsamlingshus 
Forsamlingshuset blev opført i 1911 i landsbyen 
Vejstrup, og bliver brugt som samlingssted for de lokale 
samt udlejning til fester.  

I huset afholdes fester, konfirmationsfest, bryllupsfest, 
mindesammenkomst efter begravelse (gravøl).  

Derudover er det også stedet for dilettant, bankospil, 
høstfester, juletræsarrangementer, musik-
arrangementer (koncerter), foredrag, loppemarked, 
markedsdag, fællesspisning for byens borgere mv.  

Huset har i flere år lidt under en anstrengt økonomi, 
men takket være opbakning fra byens borgere, det 
lokale erhvervsliv (sponsorer) samt donationer fra 
fonde og indtægter fra udlejning til udefra kommende, 
private fester, så er husets økonomi atter sund og 
solid.  

Bestyrelsen og frivillige arbejder benhårdt med nye 
visioner og tro på husets fremtid, som skal være med til 
at sikre huset som byens samlingssted og styrke 
sammenholdet i Vejstrup  

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Vejstrup forsamlingshus 
Landevejen 26 5882 Vejstrup 
Telefonnr. 3022 2986 
E-mail: 
Post@vejstrupforsamlingshus.dk 
Hjemmeside: 
www.vejstrupforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Telefonnr: 3022 2986 
E-mail: post@vejstrupforsamlingshus.dk 

 
Huset har Vært  
 
Husets kapacitet total 170 pers. 
Sal 1. 120 personer 
Sal 2. 50 personer 
Lejepris hele huset 1500,-kr. + 
depositum 
Lejepris sal 1 1200,-kr. + depositum 
Lejepris sal 2 1000,-kr. + depositum 
Depositum: 1000,- kr. 
Pris rengøring: 500,- kr. 
Lejepris service: Inkl. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Rektangulære borde 15 stk. 
 Lydanlæg 
 Projektor 
 Køkken 
 Bemærkninger generelt 
 Gode P-pladser 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Pensionistforening  
 Koncertforening 
 Vejstrup Spis sammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



  

 

Vester Skerninge 
Forsamlingshus 
Vester Skerninge Forsamlingshus er meget mere en 
kun et traditionelt forsamlingshus. 

 

 Comedy aftener med kendte komikere 

 Rock i Huset 

 Spændende foredrag 

 Grisefest 

 Julemarked 

 Teater 

 Folkedans 

 

Vester Skerninge Forsamlingshus Byder dig og din 
familie velkommen til mange spændende timer i huset. 

 

 

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

V-Skerninge Forsamlingshus 
Fåborgvej 72B 5762 Vester Skerninge 
Telefonnr. 6165 5762 
E-mail: 
Vesterskerningeforsamlingshus@gmail.com 
Hjemmeside: 
www,vesterskerningeforsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Telefonnr.: 6165 5762 
Vesterskerningeforsamlingshus@gmail.com 
 
Huset er et Nøgle hus 
 
Husets kapacitet total 150 pers. 
Sal 1; 100 personer 
Sal 2: 40-50 personer 
Lejepris hele huset 2000,- kr. 
Lejepris sal 1 2500,- kr.+ depositum  
Lejepris sal 2 1800,- kr.+ depositum 
Pris rengøring: 500,- kr.(obligatorisk) 
Depositum: Fra 1000,- kr. 
Lejepris service: Inkl. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja  
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Udlejes ikke 
 Handicaptoilet 1 stk. 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: Ja 
 Bemærkninger generelt 
 Gode P-pladser 
 Hjertestarter: Nej 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Vester Skerninge Teaterforening  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



  

 

Vormark Forsamlingshus 
 

Velkommen til Vormark forsamlingshus. Vi danner 
hvert eneste år rammen om mange fester og lokale 
arrangementer.  

Da vi ikke har ønsket at Vormark Forsamlingshus 
skulle være et nøgle hus, har vi fået os et værtspar, 
som står for udlejning og madlavning.  

Susanne er udlært bager og Bent er udlært kok, så de 
kan tage hånd om jeres fest, så det bliver en oplevelse 
for jer.  

Forsamlingshuset blev bygget i 1897 - men er løbende 
blevet moderniseret - bl.a. med nye moderne 
toiletfaciliteter i 1997 - nyt køkken i 2012. 

Huset er indrettet handicap venligt med rigtig gode 
adgangsmuligheder og særskilt handicap toilet. 

Festlokaler med plads til alle dine gæster 

 

 

 

 

 

  

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Vormark Forsamlingshus 
Vormark Bygade 4, Vormark,  
5874 Hesselager 
Telefonnr.: 6225 1530 
E-mail: 
vormarkforsamlingshus@mail.dk 
Hjemmeside: 
http://www.vormarkforsamlingshus.dk/ 
 
Kontakt for booking 
Susanne og Bent Ullerlund 
Telefonnr.: 6225 1530 
E-mail: susanne@ullerlund.dk 
 
Huset har Vært  
 
Husets kapacitet total pers. 
Sal 1 – 120 personer 
Sal 2 – 50 personer 
Lejepris hele huset 2000,00 kr. 
Lejepris sal 1: 1650,00 kr. 
Lejepris sal 2: 1300,00 kr. 
Pris rengøring: Inkl. I leje 
Lejepris service: Inkl. I leje 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Ja 
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Nej 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: 6x4 meter. 
 Handicaptoilet: 1 stk. 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: Nyt 
 Gode P-pladser 
 Hjertestarter: Ja 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Spillegilde månedligt 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

Øster Skerninge 
Forsamlingshus 
Marianne Jørgensen har nu været vært i Ø. Skerninge 
Forsamlingshus i 18 år og pga. hendes gode ry og 
milde væsen, er der rent faktisk ingen, der benytter 
huset som nøgle hus.  
 
Marianne kan både lave gammeldags ”suppe, steg og 
is”, moderne grøn buffet og vegetariske retter, Hun 
klarer også borddækningen, hvis man ikke selv vil 
sørge for det. 
 
Huset fremstår i dag som et meget tidssvarende og 
velholdt forsamlingshus. Bestyrelsen kæmper godt 
støttet af Øster Skerninge Beboerforening en kamp for 
at klare de årlige udgifter 
Huset er lejet ud ca. 150 gange om året. 100 til private 
fester, og resten halvdel til sognets foreninger. 

  

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Ø. Skerninge Forsamlingshus 
Midtervej 30, Ø. Skerninge  
5762 V. Skerninge 
Telefonnr.: 6224 3184 
E-mail: axeloginga@gmail.com 
Hjemmeside:  
www.østerskerninge-forsamlingshus.dk 
www.oesterskerninge-forsamlingshus.dk 

 
Kontakt for booking 
Marianne Jørgensen 
Telefonnr.:6135 7254 
E-mail: mariannekokken@gmail.com 
 
Huset er et nøgle hus  
(Vært tilbyder madlavning) 

 
Husets kapacitet total 130 pers. 
Sal 1 – 100 personer 
Sal 2 – 30 personer 
Lejepris hele huset: 2200 kr. 
Lejepris sal 1: Foreninger 1400 kr. 
Lejepris sal 1: Private 2200 kr. 
Lejepris sal 2: Foreninger 350 kr. 
Lejepris sal 2: Private 800 kr. 
Pris rengøring: Inkl. i leje 
Lejepris service: 5,00 kr. pr. kuvert 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej  
 Rektangulære borde: Ja  
 Lydanlæg: Mikrofon/højtalere 
 Projektor: Nej men lærred 
 Scenemål: 8mx4m (forespørg) 
 Handicaptoilet: Ja 
 Handicapvenligt: Rampe  
 Køkken 
 Hjertestarter: Nej 
 Gode P-pladser 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ø. Skerninge Beboerforening  
 Ø. Skerninge Jagtklub 
 Ballen Havneforening 
 Ballen Bådelaug 

 
 
 
 
 
 
 

Link: Tilbage til kort 
 

http://www.østerskerninge-forsamlingshus.dk/


 

Åbyskov 
Forsamlingshus 
Den 18. november 1897 kunne forsamlingshuset 
indvies. 

Forsamlingshuset har altid været samlingssted for 
både lokale og folk fra omegnen.   

Huset er blevet løbende renoveret bla. etablering af 
nye toiletter, hvilket var noget der har været taget tilløb 
til igennem mange år og i 2019 lykkedes det af skaffe 
det økonomiske grundlag med støtte fra private, 
Fynske Banks Fond, Svendborg kommune. 

 Derudover er der blevet afholdt mange aktiviteter i 
huset. Dilettant. Fredagsbar en gang om måneden. 
Fællesspisninger. Banko. Vinsmagning. Sankt Hans 
sammen med Åbyskov Strandcamping. Der har været 
afholdt byrådsmøde i huset. Underholdning med Ghita 
Nørby og Lars Hannibal. En aften med fællessang – 
”Kim Larsen sange og fortællinger”. Frokostkoncert 
med Fangekoret. Underholdning med Erik Clausen. 
Juletræsfest. 

Huset har en aktiv støttegruppe, der samler ind til 
huset. I 2019 har støttegruppen afholdt Loppemarked 
for børn. Loppe- og kræmmermarked. Fællesspisning.  
Halloween for børn, og bankoaftner. 

Der sker mange ting i forsamlingshuset, det er derfor 
en god idé at se på husets hjemmeside …. 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk eller abonnere på 
husets nyhedsbrev, der kan bestilles på hjemmesiden.

 

Link: Tilbage til kort 
 



Generel info: 

Åbyskov Forsamlingshus 
Åbyskovvej 39, 5881 Skårup 
Telefonnr.2381 7337 / 4224 7143 
E-mail:  
formand@aabyskov-forsamlingshus.dk 
kasser@aabyskov-forsamlingshus.dk 
Hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
 
Kontakt for booking 
Christiane Gammelmark 
Telefonnr. 3048 2738 
E-mail:  
vicevaert@aabyskov-forsamlingshus.dk 
 
Huset er et Nøgle Hus 
 
Husets kapacitet total 90 pers. 
Lejepris hele huset 2450,00 kr. 
Lejepris møde: Lokale: 500,-/Andre 750,-  
Forudbetalt leje: 500,00 kr. 
Pris rengøring: Inkl. I leje. 
Ekstra: Leje af 
duge/varmeplader/lysestager mm aftales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliteter i huset 

 Runde borde: Nej 
 Rektangulære borde: Ja 
 Lydanlæg: Efter aftale 
 Projektor: Nej 
 Scenemål: Dybde 3,4m X Bredde4,3m 

 Handicaptoilet: 1 stk. 
 Handicapvenligt: Ja 
 Køkken: Ja 
 Gode P-pladser 
 Hjertestarter: Ja 

 
 
Huset benyttes af følgende foreninger:  

 Ingen P.T. 

Link: Tilbage til kort 
 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


