
 
KALENDER 2017 
 
                        
November     5. Efterårs- og julemarked
    
   
December     3.  Juletræsfest 
 
 
Næste Råsted Nyt vil udkomme i løbet af december 2017 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Råsted Forsamlingshus 

 
 

 
 

      Følg os på facebook 
 

 
 
 
 

HUSETS SPONSORER 
 
                           
 
 

         
 
 
 
   
     Hans Køpke A/S        Freddy Kousted 
 

RAASTED - NYT 
www.raasted-forsamlingshus.dk 

 
 

OKTOBER 2017 
 

• KONTINGENT OPKRÆVNING 
• PETER VILDMAND 
• EFTERÅRS- OG JULEMARKED 
• JULETRÆSFEST 
• MOTION I RÅSTED 
• 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 
 
Vi vil hermed gerne takke alle, som har tegnet medlemskab og til dem som har 
givet deres bidrag, på den ene eller anden måde i form af donationer eller frivilligt 
arbejde – TAK 
 
Hvis du har lyst til at bidrage, er man stadig velkommen til at benytte mobilepay 
51863770 eller konto nr. 9302 2072469049 enten som aktiv medlem til 300 kr. 
eller passiv medlem til 150 kr. – på forhånd tak. 
 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke, hvad enten man er medlem eller 
ej, for den fantastiske opbakning der er omkring vores fælles forsamlingshus og 
de fælles tiltag vi som bestyrelse arrangerer. 
 
Vi glæder os til at møde dig/jer ved vores næste arrangement. 

 
PETER VILDMAND I RÅSTED FORSAMLINGSHUS 
 
Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning til vores arrangement, vi 
måtte melde udsolgt, hvilket vi er meget stolte af! Alle var i feststemning og 
dansegulvet var fyldt. 
 
Vi håber vi kan gentage sådan en succes! 

 
EFTERÅRS- OG JULEMARKED 
 
Så er det blevet tid til Råsteds efterårs og julemarked. Det er med glæde vi kan 
orientere om alle stande er fyldt op, endda lang tid før sidste tilmelding. Kom 
derfor forbi Råsted forsamlingshus og oplev et alsidig marked, hvor der kan 
opleves og købes spændende ting og sager. Kom og oplev god stemning og gode 
tilbud. 
 
Der kan bl.a. købes Tupperware, LR aloe vera, Trædrejning, Beton pynteting, 
blomster, kranse og dekorationer, maskinbroderet ting, nisser m.m., legetøj og 
fiskegrej, garn og øreringe samt loppefund. 
 
Der er også mulighed for at nyde kaffe, te, øl, vand, kage og frisksmurte 
håndmadder. 
 
Der vil være salg af AMERIKANSK LOTTERI m/attraktive præmier. Hvis nogen 
har lyst til at bidrage med noget til lotteriet, er de meget velkomne til at kontakte 
Anni Torndahl tlf.: 2966 4722.  

 

JULETRÆSFEST 
 
I anledning af julen nærmer sig vil vi invitere byens borgere, store som små, til 
gløgg, kaffe, saftevand og æbleskiver i Råsted forsamlingshus søndag den 3. 
december 2017. 
 
Vi starter med julehygge kl. 14 med hygge og spisning, hvor der vil være 
mulighed for at lave lidt pynt til juletræet, blive læst julehistorie og delt slikposer 
ud til børnene. 
 
Prisen er 10 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Vi vil gerne have en tilmelding 
enten på sms eller et opkald til 2966 4722 senest den 29. november, så vi 
ved hvor mange æbleskiver vi skal have købt ind. 
 
Vi håber på at se en masse til et par hyggelige timer! 

 
MOTION I RÅSTED 
 
Råsted forsamlingshus starter nu motion i forsamlingshuset /v. fysioterapeut 
Marlene Jørgensen. Det indeholder træning af styrke, kondition og balance samt 
bevægelighedsøvelser. Det eneste krav er, at man skal kunne komme ned og op 
fra gulvet.  
 
Man skal have indendørssko og liggeunderlag med. Og ja det er også tilladt for 
mænd at melde sig til J 
 
Tidspunktet er mandage kl. 20.00-21.00. Sæsonen løber fra d.8. januar til 28. 
maj (minus den 12. februar, 2. april og 21. maj) 
Prisen er 810kr. for 18 gange dvs. 45 kr. pr. gang.  
 
Der udover vil vi også gerne prøve Tumletid for 1-5 årige. 
Kom ned i forsamlingshuset og stimulere jeres barn/børn med motoriske lege 
under ledelse af fysioterapeut Marlene Jørgensen.  
 
Barnet/børnene skal have tøj på, de kan bevæge sig i og så skal de have bare 
tæer, mens de leger. Børnene vil være opdelt i 1-3 og 3-5 årige i hver sin ende af 
forsamlingshuset. Det kræves, at forældrene leger med.  
 
Tidspunktet vil være torsdag kl. 16.30-17.30. Sæsonen løber fra den 11. januar 
til 31. maj (minus den 15. februar, 29. marts og 10. maj)   
Prisen er 720kr. for 1. barn (40 kr. pr. gang) og 540kr. for 2. barn (30 kr. pr. 
gang)  
 
Tilmeldingen skal ske til Marlene Jørgensen på mail: malle872@hotmail.com eller 
på facebook. Tilmeldingsfrist senest d.15.december. Ved tilmelding sendes en 
faktura med overførsel (man betaler for en sæson ad gangen).   


