
BESTYRELSEN 2023

• Søren Alrø Skovbo (Formand)
Skovbakkevænget 4, 8680 Ry
30113201

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

• Christian Sejr Kirring
Lotte Sejr Kirring,
Hårbyvej 5, 8680 Ry
25477464 -  61306358

• 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

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.

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

Firgårde

Forsamlingshus
Hårbyvej 13 A, Firgårde, 8680 Ry

Program for 2023
Forsamlingshuset drives af frivillige. Det bruges

til samvær og arrangementer for medlemmer

og kan lejes til private fester og arrangementer.

www.firgaardeforsamlingshus.dk

Facebook: Firgårde Forsamlingshus

http://www.fiirgaardeforsamlingshus.dk


PROGRAM 2023

FÆLLESSPISNING
Der bliver igen inviteret til fællesspisning i
forsamlingshuset på hverdagsaftener.
Glæd dig til at spise sammen med dine naboer.
Fællesspisning holdes en aften om måneden
bortset fra juli og august.
Besked om datoer mm sendes ud på mail.

KLARGØRING AF PETANQUEBANEN
- spil og hygge.
Torsdag 27. april 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.
Bestyrelsen opfordrer til, at alle bruger petanquebanen.

CAFÈ- AFTEN med kort foredrag under
titlen ”Udgravning i Firgårde:
Kildebjergkvinden” Fredag 17. marts 2023
kl. 19.00

Arkæolog Louise Søndergaard fra Museum
Skanderborg beretter om udgravninger i
Bredhøj ved Firgårde, hvor der er fundet en
grav fra Bronzealderen med rester af smykker
mm. "Kildebjergkvinden" var en fornem dame
med såvel halssmykke, bæltespænde i
bronze samt et ankel smykke. Der serveres
kaffe og kage undervejs til favorabel pris.

KULTUR I FIRGÅRDE FOR BØRN
Lørdag 9. september
kl. 14-17 for børn og familier
Sjove lege, bueskydning, farlige dyr,
cirkus, hygge og is.
Forældre og andre voksne kan spille petanque,
hygge med en kop kaffe og en kage.
NYT: I år tilbyder vi en workshop med keramik
for såvel børn som unge og voksne.
Nærmere oplysninger om billetter senere på året.

FOREDRAG fra Søauditoriet,
Aarhus Universitet
På følgende tirsdag aftener bydes der på
naturvidenskabelige foredrag, som Firgårde
Forsamlingshus har besluttet at live-streame til husets
projektor.
28/2, 7/3, 21/3, 28/3, 18/4 og 25/4.
Se mere på: ofn.au.dk

Under foredraget har du mulighed for at stille
spørgsmål direkte til foredragsholderen via
SMS-beskeder.
Hold øje med din mail, hvor disse spændende foredrag
annonceres.

MUSIK OG HYGGE

Kom og lyt til musik og spis med naboer og andre
gæster til en hyggelig aften.
Programmet bliver offentliggjort senere på året på
hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING
Tirsdag 5. 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.


