
 

KALENDER 2017 
 
                        
Juni   8. Fællesspisning m. stegt flæsk, 
   kartofler og persillesovs 
   
  23.  Sankt Hans på sportspladsen 
 
 
Næste Råsted Nyt vil udkomme i løbet af juni 2017 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Råsted Forsamlingshus 
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• RÅSTED KROLF KLUB 
• FÆLLESSPISNING 
• SANKT HANS 
• PÅSKELILJER 
• KALENDER 

 
Rabat ved leje af forsamlingshuset, hvis du er medlem  
Medlemmer: kr. 1.400,00 - andre: kr. 1.700,00 - ungdom: kr. 2.500,00 
Udlejningstelefon: 5186 3770 - ønsker du at være medlem, så kontakt 
kasseren på telefon 2778 4614 eller raastedforsamlingshus@gmail.com 

 



RÅSTED KROLF KLUB 
 
 
Indslag fra Råsted Krolf Klub 
 
Så starter den nye krolf sæson i Råsted. Krolf er et social og hyggelig spil, 
hvor alle kan deltage uanset alder.  
 
Vi har køller og kugler I kan låne så det eneste I skal, er at møde op og 
se om det er noget der kan have jeres interesse. 
 
Vi holder opstartsmøde tirsdag den 25. april kl. 13.00 på stadion 
Tinghøjvej 32, Råsted, 8920 Randers NV. 
 
Der spilles også torsdag den 27. april kl. 19.00 samme sted. 
 
Derudover vil vi gerne takke sponsor for blomster til kasserne. 
 
Ved evt. spørgsmål, kan man henvende sig på 4224 7091. 
 
Venlige hilsner bestyrelsen 

 
FÆLLESSPISNING 
 
 

Torsdag den 8. juni 2017 kl. 18 
 
er der atter fællesspisning i forsamlingshuset. 
 
Menuen består af stegt flæsk med forhåbentlig nye kartofler og 
persillesovs samt kaffe og kage. 
 
Vi håber, at se rigtig mange til denne aften, hvor vi spiser dejlig mad og 
hygger os med naboer, genboer og andre fra hele byen. God anledning 
for nye beboere, at komme til og kende andre i byen. 
 
En uforpligtende aften også for børnefamilierne, til at slippe for 
madlavning. Ingen er forpligtet til at blive længere end man har lyst, hvis 
børnene skal tidlig i seng. 
 
Prisen er for voksne kr. 80,00, børn kr. 40,00 (under 3 år er gratis). Der 
er mulighed for at købe øl og vand til favorable priser. 

 
Tilmelding skal ske til Anni Torndahl, tlf. 2966 4722 senest søndag den 
28. maj 2017. Betaling kan ske via netbank på reg. 9302 kontonummer 
2072469049, mobilepay 5186 3770 eller ved indgangen.  

 
SANKT HANS 
 
 

Fredag den 23. juni 2017 kl. 20 
 
Vi vil prøve at gentage succesen med at holde Sankt Hans bål, hvor vi 
mødes til en hyggelig aften – UDEN skybrud! Vi har brug for jeres hjælp 
til at få lavet et stort bål, så hvis I har grene, er man velkommen til at 
aflevere det oppe ved boldbanerne ned mod bækken (på den gamle 
håndboldbane). HUSK vi IKKE vil have haveaffald. 
 
Der kan købes pølser, øl og vand fra kl. 18, båltalen kl. 19.45 og herefter 
vil bålet blive tændt kl. 20. I tiden mellem kl. 18.30 og 19.45 vil der 
foregå nogle aktiviteter, så vær med til at få en på opleveren. Heksen vil 
vi lave i fællesskab til fællesspisningen den 8. juni, vi sørger for 
redskaberne dertil. 
 
Hvis der er nogen som kunne tænke sig at bage en kage, som kan sælges 
efter pølserne, vil vi meget gerne have et præg herom. Kontakt venligst 
Anni Torndahl på 2966 4722. 
 
Vi håber på I vil møde op til en hyggelig aften. 
 

PÅSKELILJER 
 
 
Vi håber I har lagt mærke til påskeliljerne ved vores byskilte, som står så 
flot. Det er et par lokale borgere, som har plantet dem, hvilket er rigtig 
dejligt. 
 
Derfor vil vi gerne I tænker på os, nu hvor påsken snart er forbi og 
aflevere jeres påskeliljer til os, for så vil vi sørge for at få dem plantet.  
 
De kan afleveres på Tinghøjvej 11 ved Annitta Brandsborg, træffes ingen 
hjemme, blot lig dem ude ved trappen. 
 


