
Al henvendelse til tilsynsførende: 
Jeanette og Niels Lykke Jørgensen 
Kroggyden 13 Heden, 5750 Ringe 
Mobil 22 48 55 03 eller 20 74 81 85 
E-mail: hedenforsamlingshus@gmail.com 
 
Tilsynsførende hjælper gerne til under fester og 
begravelser mod betaling. Dette aftales og afregnes 
separat. 
 

  
 

  
    
Vi har en dejlig offentlig legeplads til børnene i skoven 
lige ved siden af forsamlingshuset med tilhørende grill, 
som frit kan benyttes. 
 

HEDEN     2018 
Forsamlingshus 

 

 
 

- beboernes samlingssted 
og rammerne for din fest 

 

www.heden-forsamlingshus.dk 
 

 

Vantingevej 32, 5750 Ringe eller besøg os på Facebook  
  



Bestyrelsen for Heden Forsamlingshus 
 
Formand : Lars Jessen 22374567 
Næst. 
Formand 

: Michael 
Sørensen 

62661771 

Kasserer : Per Christiansen 21818564 
Sekretær : Niels Jørgensen 22485503 
Best. Medlem : Martin Olesen 28348757 

 
Kontingentet for 2018 er fastsat til 100,- kr. pr. 
medlem.  

 
Beløbet bedes indbetalt på mobil nr.: 21818564 via 

 
eller Netbank: 

Reg. nr. 0828 konto nr. – 8085625595. 
 
Det er vigtigt at påføre navn og adresse, så kassereren 
har mulighed for at se hvor indbetalingen kommer fra. 
 
Nyhed! Medlemmer af Heden Forsamlingshus får deres 

kontingent tilbage i form af rabat ved leje af huset. 
 

Indbetaling for medlemskab i 2018: 
gerne nu og senest 1. november. 

 
 
 
 
 
 
 

Udlejnings vilkår og priser er gældende fra 1. 
marts 2018. 

 

 
 
Alle priser er inklusive moms. 
Ret til prisændringer forbeholdes. 
 
Alle pakkerne indeholder følgende: 
El, vand, varme, renovation, miljøafgifter, håndklæder 
(papir og stof) viskestykker, karklude, sæbe, sulfo, 
børster, svampe, køkkenrulle, kaffefiltre, toiletpapir, 
service m/m. 
Huset har borde og stole samt bestik og service til 70 
personer. 
Rengøring er inkl. sætte borde og stole på plads igen. 
Ved bestilling af huset underskrives lejekontrakt og der 
indbetales depositum. 
 
Der kræves ikke medlemskab for at leje Huset.  
Flagallé kan arrangeres for 300,- kr. (6 flag) forhør 
nærmere ved tilsynsførende eller formanden. 

Udlejningspakker Pakkens indhold Pris

Pakke 1 (max. 20 personer)
Lille sal, køkken, opvaskermaskine 
og rengøring

1500,- kr.*

Pakke 2 (max. 70 personer)
Store sal, køkken, opvaskermaskine 
og rengøring

2500,- kr.*

Pakke 3 (max. 70 personer) Store sal + lille sal, køkken, opvaskermaskine og rengøring 3000,- kr.*

Fravalg af opvaskermaskine -300,- kr.

Udlejningspakker Pakkens indhold Pris

Ungdomspakken Store sal, køkken og rengøring 3500,- kr.**

Begravelse & Bisættelse Pakkens indhold Pris
Pakke 4 Store sal, køkken, rengøring og opvaskermaskine 1500,- kr.*

** 2000, - kr. i depositum pga. forsikringsregler. Lejebeløb skal betales når nøglen hentes.

* 300, - kr. i depositum ved indgåelse af kontrakt.

* 300, - kr. i depositum ved indgåelse af kontrakt.


