Leje af huset

Forsamlingshusets adresse

Forsamlingshuset kan selvfølgelig også danne
rammen om dine private fester og arrangementer.

Sjelle Forsamlingshus
Rytterbakken 3, Sjelle
8464 Galten
sjelleforsamlingshus@live.com

Den hyggelige krostue med bar har plads til ca. 25
siddende gæster, mens der kan være ca. 100 i festsalen, som desuden rummer en flytbar scene. Det
flotte køkken giver rigtig fin mulighed for at tilberede festmenuen.

Sjelle
Forsamlingshus

Udlejning
Medlemskab
Kontingent: 250 kr. pr. år
Indmeldelse: 100 kr.
Konto: 3409 - 0005727081
MobilePay: 23 32 14 28

Sjelle.dk
På hjemmesiden www.sjelle.dk kan du finde vores
opdaterede arrangementskalender, ligesom du også
kan tjekke, hvornår forsamlingshuset er ledigt til
privat leje. På hjemmesiden kan du også tilmelde
dig det digitale nyhedsbrev, hvor vi - udover den
sædvanlige skiltning på hjørnet af Voldbyvej og
Rytterbakken - løbende informerer om forestående
arrangementer, menuer etc.

Booking kan ske på:
Sjelle.dk eller
22161117 (Steen Frøslev)
Nøgleudlevering:
Hans Simonsen
Voldbyvej 28, Sjelle
8464 Galten
61674292

Bestyrelsen
Niels Krogh (formand)

23321428

Niels Jacobsen (næstformand)

60157829

Vinni Bøgelund (best. medl)

20786748

Find os også på Facebook og bliv medlem af
gruppen Sjelle Forsamlingshus.

Ivan Jensen (best. medl.)

24763446

Hans Hansen (best. medl.)

29625368

Vi glæder os til at se dig både på nettet og live i
forsamlingshuset i 2021!

Hans Simonsen (sup.)

61674292

Ole Kallehauge (sup.)

41194000

Lotte Jacobsen (kasserer)

22174824

2021

Kalender 2021
Fredagscafeer

Mulighed for en hyggelig snak med andre Sjelleborgere
over et måltid mad, en kop kaffe, en øl/vand eller lidt
fredagsslik. Kom som du er. Fredagscafeerne er for hele
familien - også børnene! Cafeen er åben fra 17:00-20:00.

Kalender 2021
Høstfest

En altid festlig aften med lækker mad, dans og hygge.
Mere info følger fra Høstfestkomiteen.
Lørdag den 2. oktober kl. 18:00

Koncert og stand-up med Jan Svarrer
Kære Sjelleborgere,
Rigtig Godt Nytår! Efter et 2020 med ganske
få arrangementer som følge af Corona, håber
vi inderligt, at 2021 bliver året, hvor vi igen kan
samles om gode sociale og kulturelle arrangementer i Sjelle Forsamlingshus. Vi vover derfor pelsen med en arrangementskalender for
2021. Arrangementernes gennemførelse afhænger naturligvis af corona-situationen på
tidspunktet - følg med på Sjelle.dk og vores
facebookside.
Som noget nyt byder vi i år på musikalsk stand
up med masser af gode grin, når multikunstner
Jan Svarrer indtager scenen med sit spritnye og
yderst underholdende one man show.

Fredag d. 5. marts (Syslemesse)
Fredag d. 7. maj
Fredag d. 3. september
Fredag d. 3. december (Julefrokostcafé)

Fastelavnsfest

Bal og tøndeslagning for Sjelles fastelavnssoldater.
Søndag den 14. februar (tjek Sjelle.dk)

Generalforsamling

Fælles generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus, Sjelle
Bylaug og Sjelle Vandværk med spisning. Eventuelle forslag til forsamlingshuset skal indleveres til formanden
senest 14 dage før.
Udskudt - ny dato annonceres på Sjelle.dk

Igen i år er der rig mulighed for at slippe din
kreativitet løs i forsamlingshuset! Både når vi
slår katten af tønden i februar, inviterer til Syslemesse i marts, og når der til Sommerhygge i
juni skal konkurreres i Sjelles Store Bagedyst.

Sommerhygge

Traditionen tro byder programmet derudover
på masser af hygge og god mad til årets fester
og fredagscafeer; gode loppefund samt skønne
musik- og madarrangementer som fx Spil
Dansk, mandemad og pizzapiger.

Loppemarked

Og så fortsætter vi naturligvis også vores projekt med udvidelse af forsamlingshuset og nye
rammer om det gode liv på landet (se sjelle.dk).
Vi glæder os til at se jer alle i 2021.
Mvh. Bestyrelsen

En hyggelig dag for hele familien med aktiviteter for børn
og voksne, herunder Sjelles Store Bagedyst fællesspisning
og aftenhygge.
Lørdag den 12. juni kl. 14:00
Kom og gør et kup, når vi holder auktion og loppesalg til
fordel for forsamlingshuset. Har du noget, vi skal hente,
så ring til bestyrelsen. Lopper indsamles den 21. august.
Søndag den 22. august kl. 10:00
(Auktion kl. 11:00)

Der er dømt masser af grin og rigtig god underholdning,
når Jan Svarrer indtager Sjelle med sit nye musikalske one
man show ”Konedøv”, der må og skal opleves live! Mere
info og billetter på sjelleforsamlingshus@nemtilmeld.dk
Arrangementet er del af ”Liv i forsamlingshusene”.
Fredag den 15. oktober kl. 20:00 (spisning kl. 18:00)

Larm På Landet/Spil Dansk koncert

En skøn musikalsk oplevelse. Kom, nyd, lyt og syng med!
* Uge 44 - nok 6/11 - meddeles senere på Sjelle.dk
OBS: ALLE ARRANGEMENTERS AFVIKLING
AFHÆNGER AF DEN AKTUELLE CORONASITUATION PÅ TIDSPUNKTET. FØLG MED PÅ
SJELLE.DK OG VORES FACEBOOKSIDE!
Har du forslag til arrangementer eller andet du kunne
tænke dig i forsamlingshuset, er du altid velkommen til
at sende os en mail på: sjelleforsamlingshus@live.com

Vi glæder os til at se dig
i Sjelle Forsamlingshus
i sæsonen 2021.

