
Firgårde  
Forsamlingshus

Udlejning 

Medlemmer:  
Kr. 1.400,- 
+ kr. 500 til rengøring


Ikke-medlemmer:   
Kr. 1.900,- 

+ kr. 500 til rengøring


Udlejning i hverdage 
Det er muligt at leje forsamlingshuset til et 
kortere hverdagsarrangement, som skal 
slutte senest kl. 22. Arrangøren står selv for 
rengøring. 

Medlemmer: 

Kr. 300 + kr. 200 i dep. 

Ikke-medlemmer:

Kr. 500 + kr. 200 i dep. 


Henvendelse angående udlejning til: 
Gunnar og Tove Rasmussen 
Skansehøj 8, 8680 Ry

29761003 – 86892853 
 
Se lejevilkår på hjemmesiden 

Bestyrelsen 2021 

• Dorte Alrø Skovbo (Formand) 
og Søren Alrø Skovbo 
Skovbakkevænget 4, 8680 Ry 
30113201 - 21221666


• Heidi Andersen og Henrik 
Goldschmidt (Kasserer) 
Hårbyvej 19, 8680 Ry 
86890188 – 91937355 

• Bente Kølle-Jørgensen og  
Karen Marie Hedegaard 
Hårbyvej 26, 8680 Ry


	 24815091 - 21321154 

• Stine Vad Rasmussen og  
Simon Lahn Christensen 
Hårbyvej 15, 8680 Ry 
26283274 – 21810400 

• Hans Ole Hamborg Jørgensen  
og Lisbeth Hamborg Poulsen 
Hårbyvej 13, 8680 Ry 
29886578 - 25192418 
 
 
 
 
Bestyrelsen kan kontaktes på:


forsamlingshusbestyrelse@gmail.com

Hårbyvej 13 A, Firgårde, 8680 Ry 

                                       

Forsamlingshuset drives af frivillige. 


Det bruges til samvær og arrangementer for 
medlemmer og kan lejes til private fester og 

arrangementer. 

www.fiirgaardeforsamlingshus.dk 

Facebook: Firgårde Forsamlingshus 

Medlemskab  

Kr. 200,- pr. husstand pr. år.

Alle kan tegne et medlemskab. 
  
Indbetaling til konto: 1551 – 3679086650 
eller mobilepay: 88327

Oplys navn, adresse, telefonnummer og 
mailadresse.

http://www.fiirgaardeforsamlingshus.dk
http://www.fiirgaardeforsamlingshus.dk
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Fællesspisning 
Så snart coronasituationen tillader det, bliver der 
igen inviteret til fællesspisning i forsamlingshuset 
på hverdagsaftner. Glæd dig til at spise sammen 
med dine naboer igen. 


Café-aften med brætspil 
- Fredag d. 29. oktober  
Vi starter kl. 18.00, og bestyrelsen laver 
aftensmaden. 
Medbring dit yndlingsspil - og slå din nabo i et 
brætspil. 

Liv i forsamlingshusene - Jane & Shane  
- Lørdag d. 25. september. 
Sprudlende duo med forankring i den irsk/
britiske folkemusik, men leger også med 
elementer fra både folkemusikken, det klassiske 
og jazzen.


Generalforsamling 
- Tirsdag d. 7. december  
Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Bagefter er 
der bankospil og glögg. 

Ønsker til kommende arrangementer  
Bestyrelsen ønsker, at forsamlingshuset bruges 
så meget som muligt til samvær, 
arrangementer, foredrag mm. Derfor er alle 
meget velkomne til at byde ind med gode idéer 
til andre end de programsatte arrangementer 
her i folderen. Kontakt bestyrelsen, hvis du har 
en god idé.

Klargøring af petanquebanen - spil og hygge 
- Lørdag d. 10. april 
Vi skyder sæsonen igang (hvis restriktionerne 
tillader det) med fælles lugning og klargøring af 
petanquebanen. Vi mødes kl. 10 med 
arbejdshandskerne på. Når banen er klar, drikker 
vi kaffe, hygger og dyster i petanque.  


