
 

Sjelle  
Forsamlingshus 

  

Sjelle Forsamlingshus  
Rytterbakken 3, Sjelle 

8464 Galten 
sjelleforsamlingshus@live.com 

Forsamlingshusets adresse 

Booking kan ske på:  
sf-booking@sjelle.dk eller  
22161117 (Steen Frøslev)  

Udlejning 

Nøgleudlevering: 
Hans Simonsen  

Voldbyvej 28, Sjelle 
8464 Galten  
61674292 

Bestyrelsen 

Niels Krogh (formand) 23321428 

Laila Pedersen (næstformand) 22898847 

Vinni Bøgelund (best. medl) 20786748 

Ivan Jensen (best. medl.) 24763446 

Hans Hansen (best. medl.) 29625368 

Hans Simonsen (sup.) 61674292 

Ole Kallehauge (sup.) 40630347 

Lotte Jacobsen (kasserer) 22174824 

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

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

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. 

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

Vi glæder os til at se dig både på nettet og live i 
forsamlingshuset i 2018! 

Sjelle.dk 

Medlemskab 

Kontingent: 250 kr. pr. år 
Indmeldelse: 100 kr. 

Leje af  huset 

 

2018 



 

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. 

Fredag d. 2. februar  
Fredag d. 2. marts (Syslemesse)  
Fredag d. 6. april 
Fredag d. 4. maj   
Fredag d. 7. september 
Fredag d. 2. november  
Fredag d. 7. december (Julefrokost m. livemusik*) 
 

Generalforsamling 
Fælles generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus, Sjelle 
Bylaug og Sjelle Vandværk med spisning. Eventuelle for-
slag til forsamlingshuset skal indleveres til formanden 
senest 14. februar. Kom tidligt, der er rift om pladserne! 
Tirsdag den 20. februar kl. 18:00 
 
Vinterfest 
Sæt punktum for vinteren og indled foråret med en rigtig 
hyggelig aften, der udover en lækker menu også byder på 
muligheden for en svingom eller flere til dejlig musik. 
Lørdag den 17. marts kl. 18:00 

 

Argentinsk Tango & Vinsmagning 
Slip din indre latino løs, når vi byder op til undervisning i 
argentinsk tango med efterfølgende vinsmagning. Gratis 
vinsmagning for alle dem der danser! 
Dato meddeles senere på Sjelle.dk 
 

Sommerhygge 
En hyggelig dag for hele familien med aktiviteter for børn 
og voksne, herunder Sjelles Store Bagedyst, fællesspisning 
og aftenhygge. 
Lørdag den 2. juni kl. 14:00 

 

 

 

Kære Sjelleborgere, 

Så skriver vi 2018, og Sjelle Forsamlingshus 
slår dørene op til et nyt og spændende år med 
en god blanding af nye tiltag og gode gamle 
traditioner.   

Som noget nyt kan du fx smutte forbi og prøve 
vores nye flotte selvbyggede udendørs pizza-
ovn, krydre pizzaen med grønt fra urtehaven 
og nyde den på fællesterrassen. Og mens du 
bager kan du smugtræne til Sjelles Store Bage-
dyst, som løber af stablen til årets sommerhyg-
gedag med aktiviteter for både børn og voksne.    

Traditionen tro byder programmet derudover 
på hygge, god mad og dans til årets fester; på 
spændende fritidssysler til Syslemessen; gode 
fund på Loppemarkedet samt musik- og 
madarrangementer som koncerter, mandemad, 
æblemostedag, vinsmagning mm. 

Og så kan du som altid hygge med dine byfæl-
ler til årets fredagscafeer over et godt måltid 
mad til små penge. I løbet af året endda i lyd-
forbedrede lokaler og på nye fine stole takket 
være flotte donationer fra Velux Fonden og 
Jutlander Bank!  

Vi glæder os til at se jer alle - nye såvel som 
gamle Sjellenere - i forsamlingshuset i 2018.   

De Bedste Hilsner,  
Bestyrelsen 

 

Loppemarked 
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 25. august. 
Søndag den 26. august kl. 10:00  
(Auktion kl. 11:00) 
 

Æblemostedag 
Tag dine æbler, dunke og familien med i forsamlingshuset 
og få mostet dine æbler til lækker saft!  
Dato meddeles senere på Sjelle.dk 
 
Høstfest 
En altid festlig aften med lækker mad, dans og hygge. 
Mere info følger fra Høstfestkomiteen.   
Lørdag den 6. oktober kl. 18:00 
 
Efterårskoncert med spisning 
En skøn musikalsk oplevelse med mulighed for spisning 
forud for koncerten. Kom, nyd, smag, lyt og syng med!  
Dato meddeles senere på Sjelle.dk 
 
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 2018. 

Kalender 2018 Kalender 2018 


