
Kalender 2019 
 
August 11. Indvielse af nyt køkken 
 
Oktober 04. Oktoberfest 
 
December 01. Julehygge 
 
December 04. Julebanko 
 
 
 
NÆSTE RÅSTED – NYT VIL UDKOMME Ultimo 2019 
 

VENLIG HILSEN 
BESTYRELSEN I RÅSTED FORSAMLINGSHUS 

 
 
 

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

 HUSETS SPONSORER 
 
 
 
 

 

 

RAASTED – NYT 
www.raasted-forsamlingshus.dk 

 

 
August 2019 

 
• INDVIELSE AF NYT KØKKEN 
• OKTOBERFEST 90 billetter i salg fra 15.august 
• NYT FRA RÅSTED BORGERFORENING 

 
OPRÅB TIL ALLE hundeejerne!  

  
 Hold vores by ren   

 HUSK POSEN! 
   

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 

 



INDVIELSE AF NYT KØKKEN 
SØNDAG DEN 11. AUGUST 2019 KL.13-16 
 
GRATIS ARRANGEMENT FOR ALLE 
 
Efter vi har arbejdet hele sommeren med at shine køkkenet op og 

udstyre det med det nyeste og smarteste vil vi gerne invitere til en 

lille uformel indvielse. Der vil blive serveret pølser og brød og 

lidt koldt at drikke. 

 
OKTOBERFEST 
FREDAG DEN 01. OKTOBER 2019 KL. 18 - 01 
Kom og fest med os   
Peter Dalsgaard kommer og spiller op 

og medbringer 3 ”Heidi piger”, der er 

klar til at servere kolde øl og drinks i 

baren til favorable priser. 

Der er wienerschnitzel med alt hvad der dér tilhører. 

Prisen for hele denne herlighed er blot 225,-/person. 

 

Tilmelding åbner den 15. august - efter først-til-mølle-princippet.  

 

Lav en samlet tilmelding, hvor i angiver jeres selskabs 
partynavn og antal deltagere (f.eks. "festaberne"), for at sikre 
at i kommer til at sidde samlet.  
 

Tilmelding er først gældende når samlet betaling er 
gennemført.  
 
Tilmelding til Anni Torndahl på mobil 2966 4722 og samtidig 
betaling foregår via mobilepay 69307 eller hurtig kontant til 
Anni Torndahl 
  
Skynd jer - for der vil være rift om billetterne. 

Nyt fra Råsted Borgerforening  
 

Nedrivning af klubhuset på Råsted sportsplads! 
Sådan var holdningen hos Randers Kommune i året begyndelse. 

Der er ikke aktiviteter nok til opretholdelse af sådanne anlæg. 

Ud fra denne holdning, har Råsted Borgerforening taget teten til 

at vende denne situation og har igangsat initiativer til at lave et 

projekt, med helt nyt klubhus og med stadig støtte af Randers 

Kommune for fremtiden i Råsted. Der er blevet udarbejdet et 

prospekt som kræver at vi selv indsamler omkring 2 millioner 

kroner fra fonde og andet, som skal bruges til opførelse af et nyt 

og større klubhus, til gaven for byens borgere i fremtiden. 

 

Efter en række møder med Kultur & Fritid, kunne de godt se 

perspektiverne i dette med den udvikling der er i Råsted. Der er 

lavet en hensigtserklæring, indeholdende velvilje fra kommunen 

til at stå for opførelsen af et nyt hus, samt fortsat stå for driften og 

vedligehold i årene fremover. Detaljerne er under udarbejdelse, 

og hele projektet skal endelig vedtages hos idræts- og 

kulturudvalget efter sommerferien. 

Når dette er faldet på plads, vil Borgerforeningen starte 

indsamlingsarbejdet, og forhåbentlig er vi klar til (lidt 

optimistisk) at påbegynde byggeriet slut 2020. 

  

Vi skulle også gerne have nye aktiviteter i huset fremover, og en 

idrætskonsulent fra Randers Kommune vil gerne komme ud til os 

og fortælle mere om sådanne muligheder, igennem deres projekt: 

”Bevæg dig for livet”. Mere om dette senere. 

Huset er for alle, så kom ud af busken hvis I har ideer til 

aktiviteter. 

  

Bestyrelsen for Råsted Borgerforening 
 


