Velkommen til Fjelstrup Forsamlingshus

Fjelstrup Forsamlingshus er en del af Fjelstrup Kultur- og Idrætscenter

Forsamlingshuset har plads til 100 gæster

Opstillingen af borde bestemmer du selv

Runde borde til 8 personer

Seks-personer rektangulære borde, der kan sættes sammen til langborde

Forsamlingshusets køkken.

Der er et dejligt stort professionelt køkken til forsamlingshuset, med naturgas komfur, 2 industriovne,
Industriopvasker, 2 køleskabe, 1 dybfryser, 2 hurtigbrygger kaffemaskiner, køkkengrej samt naturligvis
service og bestik til 100 personer.

Kok eller Kogekone
Mangler du en kok eller en koge
kone eller serveringspersonale
til din fest, så hjælper vi dig
gerne med det. De kender hus og
køkken ud og ind.
Vi hjælper også gerne med gode
kontakter, hvis du hellere vil
have maden udefra.

Musik til festen
Har du brug for musik til festen,
så sig til, -det kan vi også hjælpe
med.

Vi er altid klar til at hjælpe dig med at få en god fest!
-hvad koster det og hvordan gør vi?

Pris:

1.700 kr. + rengøring 300 kr. = 2.000 kr.
Hvis hallen er ledig, kan hele hallen lejes for ekstra 500 kr.
I Hallens cafeteria er der et hyggehjørne med legesager til børnene
som gerne må benyttes uden merpris.
Der er gratis internet i alle centerets lokaler.

Depositum:

Der opkræves et depositum på 1.500 kr., som naturligvis
tilbagebetales når alt afleveres uden beskadigelser.

Betaling:

Leje af lokale og depositum betales senest 2 måneder før
arrangementet. Ved aflysning af arrangement senere end 2 mdr.
betales et afmeldebegyr på 500 kr.

Medbringes: Duge, viskestykker, karklude og lignende medbringer du selv.

Hvordan:

Når du har bestemt dig, sender vi en kontakt til dig,
Senest én uge før arrangementet aftaler vi en tid, hvor du kommer
på besøg og hvor vi viser dig til rette med huset og køkkenet.
Her får du også udleveret en nøgle til forsamlingshuset.

Kontakt:

Svenne Christensen
Mobil: 2148 2889
Mail: fjelstruphallen@gmail.com
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller
hvis der er noget du er i tvivl om.

