
 

Skjød Forsamlings–  
og Multihus 

 

 Ligger nær gadekær og legeplads 
 Har el-klaver til fri afbenyttelse 
 Har projektor og lærred 
 Har musikanlæg og internetadgang 
 Har separat mødelokale 
 Har handicaptoilet  

 

Skal der være fest 
er Skjød Forsamlingshus bedst 



Skjød Forsamlings– og Multihus er et I/S 

                  
Medlemmer af Skjød Forsamlings– og Multihus kan leje salen  
med rabat, og de kan låne de gamle borde og stole til private  

arrangementer i det omfang de er ledige. 
 

Skjød Forsamlings– og Multihus bruges til diverse  
familiefester og åbent-hus-arrangementer.  

 
Derudover bliver ”huset” brugt til bl.a. zumba, møder,  

fastelavnsfest o.s.v. Desuden afholdes der fællesspisninger. 

 

Har du en god idé til et kommende arrangement,  
så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne 

Bestyrelsen 
 
Formand:  Bjarne Andersen  Tlf.: 8696 0286 
 

Kasserer:  Lone V. Hansen  Tlf.: 4037 0696 
 

Sekretær : Katja Lund   Tlf.: 2196 7176 
 

Øvrige:  Patricia Pedersen  Tlf.: 2339 7054 
 

   Gitte Jakobsen   Tlf.: 8696 0074 
 

   Allan Nielsen   Tlf.: 2427 8777  
 

   Jakob Mølgaard  Tlf.: 2244 0325  
 

 
Suppleanter: Connie Svendsen  Tlf.: 8696 0094 
 

   Helana Stoltze   Tlf.: 2025 1518 

 

SKJØD - LANDSBYEN MIDT I FAVRSKOV 



Hvad koster det at leje Skjød Forsamlings– og Multihus 
 

 
Ikke-medlemmer betaler 1600 kr. for at leje huset.  

Medlemmer får en rabat på 40 kr. pr. anpart pr. husstand.  
Der kan max. trækkes 40 anparter fra.  

Begravelse er 800 kr. 
 

Ovennævnte udlejningspriser er inklusiv service og rengøring. 
Toiletpapir, ”køkken-linned”, kaffefiltre, sæbe m.m. forefindes 

 i huset til fri afbenyttelse. 
 

Duge kan lejes efter aftale med Gitte Jakobsen. 
 

Forældrene skal være medlem af forsamlingshuset,  
hvis man ønsker at leje huset til ungdomsfest. 

Udlejning til Foreninger 
 

Foreningsleje er 450 kr.  
Foreninger kan leje til foreningspris, 
hvis det er et møde på max. 4 timer.  

 
Generalforsamlinger (under 4 timer)  

er stadigvæk til foreningsprisen. 
 

Hvis en forening bruger huset i mere end fire timer  
er det til den alm. udlejningssats. 

 
Til fester kan foreninger leje huset på samme vilkår som alle andre. 

 

Se om Skjød Forsamlingshus er ledigt på 
www.skjoedby.dk 



 

 

Skjød Forsamlingshus 
Bygaden 25 
Skjød 
8450 Hammel 
Tlf.: 8696 0943 

 

Hold din næste fest i 
Skjød Forsamlingshus 

 

Ønsker du at leje forsamlingshuset bedes du kontakte  
Gitte Jakobsen tlf.: 8696 0943  
eller mail: 86960074@mail.dk  


