RAASTED – NYT

Kalender 2021

www.raasted-forsamlingshus.dk
27. Maj 2021: General forsamling
17. Juni 2021: Fælles spisning
23. Juni 2021: Sankt Hans Aften
17. September 2021: Øl smagning

Følg med i hvad der rører sig i byen i facebookgruppen
Os fra Råsted og omegn – 8920 Randers NV

VENLIG HILSEN
BESTYRELSEN I RÅSTED FORSAMLINGSHUS

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Råsted forsamlingshus
Eller på vores hjemmeside www.raasted-forsamlingshus.dk

HUSETS SPONSORER

Maj / Juni 2021
•
•
•
•

Indkaldelse til generalforsamling
Fælles spisning – Stegt Flæsk
Sankt Hans Aften
Øl smagning

ÅRLIGT MEDLEMSKONTINGENT PR HUSSTAND
300,- (Passiv medlem 150,-) TIL MOBILPAY 69307
ELLER REG.NR:9331 KONTONR.:0014631844

SHELL
Hans Køpke A/S

Rabat ved leje af forsamlingshuset, hvis du er medlem.
Medlemmer: kr. 1.400,- andre: kr. 1.700,- ungdom: kr. 2.500,Udlejningstelefon: 5186 3770 – ønsker du at være medlem, så kontakt os på
samme nummer eller rastedforsamlingshus@gmail.com

Generalforsamling
Der indkaldes til årlig generalforsamling d. 27. Maj 2021 i
Råsted forsamlingshus, kl. 18.00.
På valg til bestyrelsen:
• Kurt Torndahl (modtager genvalg)
• Carsten Bay Smidt (modtager genvalg)
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 4 uger før og kan afleveres i forsamlingshusets postkasse.
Der vil blive serveret lettere traktement til dem der melder deres
ankomst. Tilmelding sker til Anni, tlf. 2966 4722. SU. 19. Maj.
Efterfølgende afholder
Råsted Borgerforening generalforsamling.

Sankthansaften
Vi fejrer Sankthansaften d. 23. Juni fra kl. 18,
på sportspladsen. Der vil være bål, sang og
mulighed for at købe øl, vand og pølser.
Der vil være mulighed for pandekager og
snobrød til børnene. Bålet tændes kl 20.
Vi opfordrer til IKKE at stille haveaffald op
til bålet men har du grenaffald der kan bruges
kontakt Carsten tlf. 2290 07633.
Øl Smagning
Vi forsøger med et øl smagnings
arrangement i samarbejde med
Randers Bryghus.

Fællesspisning
Traditionen tro afholder vi fælles spisning d. 17. Juni, og der vil
blive serveret Steg flæsk m/ persillesovs.
Kom og mød dine naboer i hyggeligt samvær.
Pris per kuvert: 80kr (Børn op til 11 år 40kr)
Tilmelding sker til Anni, tlf 2966 4722, SU. 9. Juni.
Gå-Værterne
Der startes op igen for gå ture sammen med Gå-Værterne.
Følgende ture er planlagt:
• 16.Maj kl. 10.00
• 30. Maj kl. 12.00
Vi mødes uden for forsamlingshuset. Vi går en tur på ca. 6km
rundt i lokalområdet. Alle er velkomne og alle kan følge med!

Flere detaljer omkring tilmelding
kommer senere.

Nye aktiviteter
Har du nogle ideer til arrangementer i forsamlingshuset, eller vil
du gerne være med til at skabe et mere socialt miljø her i byen,
så tag fat i en af os, alle forslag er velkomne.
Skriv til os på email raastedforsamlingshus@gmail.com eller
smid en seddel i postkassen (i er også velkommen til at tage fat i
medlemmerne af bestyrelsen).

