
Bestyrelsen 2022  

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

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

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

• Ditte Mira Dam Olsen 
og Esben Søe
Skovbakkevænget 3, 8680 Ry 
40328823 - 26853036

• Christian Carstensen
Hårbyvej 7, 8680 Ry 
24789402 

Bestyrelsen kan kontaktes på: 

forsamlingshusbestyrelse@gmail.com 
 

Firgårde 
Forsamlingshus

Hårbyvej 13 A, Firgårde, 8680 Ry 

Program for 2022

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 
Nye medlemmer: 
Oplys gerne navn, adresse, tlf. og mailadresse.

Udlejning 

Medlemmer 
Kr. 1.400, - 
+ kr. 700 til rengøring. 

Ikke-medlemmer 
Kr. 1.900, -  
+ kr. 700 til rengøring. 

Udlejning på hverdage  
Det er muligt at leje forsamlingshuset til et kort 
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  

www.nuento.dk
Se lejevilkår på hjemmesiden 



PROGRAm 2022

FællessPisning
Der bliver igen inviteret til fællesspisning i 

forsamlingshuset på hverdagsaftener. Glæd dig 
til at spise sammen med dine naboer den første 

onsdag i måneden, på nær juli og august. 

klargøring aF PetanqUeBanen 
spil og hygge 

 Torsdag 19. maj kl. 17 til 19
Vi skyder sæsonen i gang med fælles lugning og 
klargøring af petanquebanen. Vi mødes kl. 17 
med arbejdshandskerne på. Når banen er klar, 
drikker vi kaffe, hygger og dyster i petanque.

PlanteByttedag og
Børne loPPeMarked
Søndag 24. april kl. 14-17

Kom med dine flotteste blomster
 og stauder, og byt med os andre. 

Børnene kan sælge deres 
brugte legetøj. Sæt jeres bod op.

Forsamlingshuset byder på te, kaffe og saftevand.

kUltUr i Firgårde
lørdag 10. september 

kl. 14-17 for børn og familier:
Sjove lege, bueskydning, farlige dyr, hygge og kaffe.

Kl. 18-22 for unge og voksne:
Spisning. Digter og maler Knud Steffen Nielsen, 

Glyngøre: ”Fra min kontrabog”.
Friske sange og dansevenlige toner med lokalt band.

Nærmere oplysninger om 
billetter og kulturen senere på året.

CaFé-aFTener 
med korte foredrag under titlen 

”Det historiske Firgårde” 
Fredag 1. april 

Karen Stenbjerg Jensen

Fredag 7. oktober  
Mogens Rosenlund Nielsen

Vi starter kl. 18.00, og bestyrelsen laver aftensmaden.  

liv i ForsaMlingshUsene 
Dato kommer senere.

generalForsaMling 
Tirsdag 6. december  

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 
Derefter bankospil og gløgg.  

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. Vær opmærksom på, at der 

opkræves et mindre beløb til el og varme. 


