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Priser på udlejning

Låne huset nogle timer en dag til et privat arrangement:
Kr. 300 + selv stå for al rengøring – kun for medlemmer af forsamlingshuset. 
Hvis man ikke er medlem koster det kr. 300 + 200 (medlemsskab).

Låne huset nogle timer til et alment arrangement:
kr. 15 pr. medvirkende – f.ex. gymnastik

Leje af huset til et privat arrangement en weekend, inklusiv inventar:
Medlemmer:   Kr. 1.750. Fredag med + kr. 350.
Ikke medlemmer:  Kr. 1.950. Fredag med + kr. 350.
Depositum:   Kr. 1.000.
Leje af huset til et privat arrangement én dag fra 10.00-22.00: halv pris.

Leje af huset ved ungdomsfester:
Kr. 1.950 fra fredag-lørdag, eller lørdag-søndag. Depositum kr. 4.000.

Kontakt udlejer: booking@grumstrupweb.dk.

Kontingent for 2017

Voksne: Kr. 100 - pensionister: Kr. 50.
      
Du kan indbetale kontingent via netbank til: Sparekassen Kronjylland, 
reg. 6123 kontonr. 9042 604 542.
NB! Husk at angive navn og adresse ved indbetaling 

Bestyrelse 2017

Formand    
Aage Frandsen, tlf. 4018 5815    

Næstformand og kasserer 
Wiebe Huitema, tlf. 6142 4545   

Sekretær og hjemmesideansvarlig
Berith Toftgaard, tlf. 6067 0220 

Medlemmer
Per Nymann, tlf. 4036 4159

Kevin Brummerstedt, tlf. 4117 8680

Jan Nielsen, tlf. 2616 5086

Mette Frandsen, tlf. 4033 5815

Aktiviteter/kalender 2017

•	Lørdag	d.	17.	juni	-	Sommerfest
 Vær med hele dagen sammen med resten af byen. Vi skal have sæbekasseløb 
 mm. og slutter af med årets hyggeligste teltfest for hele familien. 

•	Fredag	d.	23.	juni	kl.	18.00	-	Skt.	Hans	hos	Helle	og	Aage	på	Kærsholm
 Medbring selv mad, kød til grillen, borde, stole mm.

•	Lørdag	d.	30.	september	kl.	10-16.	Loppemarked	i	forsamlingshuset. 
 Kom og sælg dine ting - nyt som gammelt. Borde kan købes. Se info på 
 Grumstrupweb.dk eller på vores 2 Facebooksider.

•	Lørdag	d.	7.	oktober	kl.	18.30	-	Høst-	og	løvfaldsfest
 Vi fejrer på traditionel vis at høsten er kommet i hus og bladene er faldet af 
 træerne. Festen er for voksne - unge som ældre.

•	Tirsdag	d.	7.	november	fra	kl.	18.00	-	Andespil
	 Kl.	17.00	-	18.00	–	børnebanko	med	flotte	præmier.
 Kl. 19.00 - 20.00 – voksenbanko med 20 ænder, mm. på højkant. 
 Salg af plader fra kl. 18.30. 
 Kom til en hyggelig aften for store og små og vind årets julemenu.

•	Søndag	d.	26.	november	kl.	16.00	–	Juletræet	tændes
	 Se	årets	flotteste	juletræ	med	julelys.	Forsamlingshuset	giver	gløgg,	varm	kakao	
 og æbleskiver, og måske kommer julemanden forbi. 

•	Søndag	d.	11.	februar	2018	-	Fastelavn
 Se info på hjemmesiden eller på Facebook.

•	Foredrag,	fredagscafé	og	fællsespisning	i	løbet	af	året
 Følg med på byskiltene, hjemmesiden og Facebook.

Har du spørgsmål eller ønsker til aktiviteter er du altid velkommen til at kontakte 
medlemmerne af bestyrelsen.

Følg med på vores hjemmeside www.grumstrupweb.dk eller 
Facebook/Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening eller 

Facebook/Grumstrup og opland.


