
 

KALENDER 2017 
 
                        
Oktober   13. Peter Vildmand med  
   3 retters menu og dans 
   
November     5.  Efterårs- og julemarked 
 
 
Næste Råsted Nyt vil udkomme i løbet af oktober 2017 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Råsted Forsamlingshus 

 
 

 
 

      Følg os på facebook 
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• KONTINGENT OPKRÆVNING 
• STEGT FLÆSK OG SANKT HANS 
• INDVIELSE AF LEGEPLADS 
• PETER VILDMAND 
• EFTERÅRS- OG JULEMARKED 
• 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 



KONTINGENT OPKRÆVNING 
 
Nu er tiden igen kommet til at vi opkræver det årlige kontingent for 
medlemskab af foreningen for Råsted Forsamlingshus.  
 
Prisen for et års medlemskab er kr. 300,00. Indenfor nærmeste 
fremtid, vil en repræsentant fra forsamlingshuset komme ud til 
hver husstand. 
 
Forsamlingshusets bestyrelse arrangerer fællesspisninger ca. 4 gange om 
året og markedsdag 1 gang årligt.  
 
Herudover forsøger vi at lave nogle enkeltstående arrangementer såsom 
sommerfest, efterårsfest, teateraften, musikaften. 
 
Har du lyst til at give en hånd med og har ideer til noget, er du meget 
velkommen til at ringe til Carsten Bay på telefon 2290 0763. 
 
Alt dette for at vi kan bevare forsamlingshuset som et lokalt 
samlingspunkt foruden det udlejes til feste mv., hvor medlemmer kan 
opnå en rabat på lejen. 

 
STEGT FLÆSK OG SANKT HANS 
 
Bestyrelsen i Råsted forsamlingshus vil gerne takke for den store 
opbakning til både stegt flæsk og til Sankt Hans. Det er dejligt at se vi 
kan samle så mange borgerere store som små. 

 
INDVIELSE AF LEGEPLADS 
 
Bestyrelsen i Råsted borgerforening vil gerne takke for så mange der kom 
og hjalp med at indvie legepladsen. Spændingen var stor da den røde 
snor skulle klippes.  
 
Legepladsen bliver flittig brugt og det er vi virkelig glade for. Vi håber 
byens borgere vil hjælpe os med at passe på den, holde den ren og 
observere om det hele er som det skal være. 
 

 
 

BLOMSTER LØG 
 
Inden sommerferien begyndte fik vi halv trillebør løg til at plante ude ved 
vejskiltene – tak! En dejlig velkomst man kommer i møde ved vores 
byporte. 

 
PETER VILDMAND I RÅSTED FORSAMLINGSHUS 
 
Vi er glade for at vi kan præsentere Kim Larsens dobbeltgænger fra 
Randers – nemlig Peter Vildmand. Han er en af Danmarks mest 
hårdtarbejdende og efterspurgte musiker og sanger – dette skyldes ikke 
mindst hans slående lighed med den kendte Kim Larsen. 
 
Datoen for festen er fredag den 13. oktober 2017 kl. 18. Dørene vil 
være åbne fra kl. 17.30. 
 
Til sådan en fest har vi sammensat en 3 retters menu, som består af 
forret – ananasring med hønsesalat, hovedret – skinke med flødekartofler 
og salatbar, dessert – en sød ting til kaffen. 
 
Prisen for denne skønne aften er 210 kr. Sidste tilmelding er den 30. 
september som skal ske til Anni Torndahl på 2966 4722. Betaling skalske 
ved tilmelding enten ved overførsel på 9302 2072469049 eller mobilepay 
5186 3770. 
 
Vi håber på at se jer til en skøn aften! 

 
EFTERÅRS- OG JULEMARKED 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 5. november Kl.10-15. 
 
Vi håber, at kunne åbne et marked med mange skønne stande. Så hvis 
du gerne vil være med til at gøre dette til årets oplevelse, så bestil en 
stand ved Anni på telefon 2966 4722.   
 
Pris for stande er: 
Lille bord: 50 kr. – stor bord: 75 kr.  
 
Sidste frist for tilmelding er den 22. oktober. 


