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FREDERIKSBORG AMTS
FORSAMLINGSHUSFORENING

Forsamlingshuse i
NORDSJÆLLAND

Nordsjællands hjerte banker i

Helsinge Kommune

Her er landcis flotteste
strande - men de vakseste
livreddere. Her er landets
smukkeste skove. Her er
lystbådehavn ved Arresø.

Det nye Helsinge Hestevogns Museeum.
Åbent: 15. juni - 15. august,
hver dag kL 10.00 - 16.00.
Gruppebesøg telefon 48 79 79 00.
Nordsjællandske Hestvogne
til arbejde og fest

Helsinge Kommunes

Det arbejdende smede
museum "LAUGØ
SMEDIE", nord for
Helsinge er bemandet
med gamle vogn-og
beslagsmede fra Metal
Tlf. 48 79 79 00.

Her er masser af dejlige
sommerhuse. De fleste
er helårsisolerede.
Vi har så meget at
tilbyde dig, al du vil føle
dig VELKOMMEN.

Lokalhistoriske Arkiv og Museer

Sjællands ældste
stubmølle "Pibe Mølle"
i Høbjerg maler stadig.

•p
Helsinge Kommune
Her er et nyt kulturhus med bibliotek og
med udstillinger og med koncerter.

Rådhusvej 3, Postboks 10,3200 Helsinge, Telefon 48 72 72 48
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FORSAMLINGSHUSE I DANMARK
Fra begyndelsen af 1870-erne og frem til århundredskiftet blev der byg
get ca. 1.600 forsamlingshuse i Danmark. På et tidspunkt i 1930-erne
mente man at kunne registrere ca. 2.100 fungerende huse. Så sent som
i 1960-eme blev der bygget enkelte nye huse, men i takt med landkommu

nernes affolkning stoppede denne udvikling. Den blev fulgt af en modsat
udvikling i de større bysamfund,

hvor befolkningen krævede ungdoms-

og/eller medborgerhuse med alt hvad dette indebærer.
De tidligste forsamlingshuse var egenligt "gymnastikhuse" eller "øvel

seshuse". Det første, der blev opført i et sogn, var i Ryslinge på Fyn

i 1871, og siden voksede øvelses- og forsamlingshuse frem over hele
landet.

I Frederiksborg Amt var der i 1940-eme registreret over 60 forsamlings

huse og i Københavns Amt mener man antallet var ca. 40.
I dag har man registreret ca. 1.300 forsamlingshuse i hele landet. Hvor
mange der opfylder "Landsforeningen af

Forsamlingshuse i Danmark's"

betingelser for medlemsskab er noget usikkert, for selv cm både Amtsfor

eningerne og Landsforeningen er meget fleksible i optagelsesbetingelser

ne, så kræves der som minimum, at husene har en valgt bestyrelse, der

driver huset efter almindelige forretningsprincipper og, at man efter
bedste evne varetager lokalbefolkningens behov for kulturelle og selska
belige aktiviteter.

Der er store forskelle fra egn til egn med hensyn til dækning og antal
af forsamlingshuse, bedst dækket er Fyn og Nord- og Vestjylland.

Kredsen bag oprettelsen af forsamlingshusene var stort set den samme,

som den der stod bag oprettelse af andelsvirksomhederne.

Forsamlingshusenes formål angives i de skrevne vedtægter som først og

frenmest, at "yde husly for oplysende foredrag" og til gymnastik. Da
nogle af de tidligste forsamlingshuse oprettedes af skytteforeningerne,

som blev grundlagt efter den tabte krig i 1864 er der ingen tvivl om,

at også den politiske vækkelse og de "demokratiske foreningers" politi
ske aktivitet, sanmen med de aktive bønders møder cm oprettelse af an

delsmejerier og - slagterier samt brugsforeninger og interessen for

folkelige og kristelige foredrag var medvirkende årsager til at grund
lægge og bygge forsamlingshuse - og endelig skabtes der samtidig hermed
et mødested ved selskabeligt samvær i forbindelse med barsel og bryllup

foruden til høstfest og julebal.

Forsamlingshusene opfyldte således et behov for at få et mødested, hvor

man kunne diskutere politik, høre foredrag, lave gymnastik, spille hånd
bold og senere badminton. Et regeringsdekret fra 1880-eme cm forbud

mod at holde politiske møder i skolerne spillede selvfølgelig også ind.
Udover den politiske holdning som forsamlingshusene og aktiviteterne

deri var udtryk for, var der også steder med modsætningsforhold til

Indre Mission, f. eks. udtrykte missionens navnkundige leder, Vilhelm
Beck,

sit mishag ved indvielse af et missionshus med ordene:

"Dette

skal ikke være et badutspringerhus".
I flere sogne blev forsamlingshusene direkte oprettet som modtræk imod
missionen, der enten havde købt den lokale kro og lavet menighedshus
her,

eller gennem pression havde fået forbudt offentlige lokaler til

ungdomsforeninger.

I Nordsjælland var der store modsætninger mellem Grundtvigianerne "De

glade Kristne" og Indre Mission, hvilket ses stærkt i Hillerød, hvor
vi både har Grundtvigs Højskole og Indre Missions undervisningscenter,

som har hver sin holdning til kirke og samfund.

Tager vi kommunerne er der eksempler som naboområderne Helsinge og
Græsted,

hvor man i Helsinge ironisk omtalte Græsted som"Den hellige

Stad", på grund af områdets mange menighedshuse og tilsvarende færre
forsamlingshuse, og i Græsted kaldtes Helsingecmrådet for "De gudløses

Land" på grund af den stærke grundtvigske holdning og de mange forsam
lingshuse og færre menighedshuse.

De første forsamlingshuse var tarvelige i det ydre og primitive i det

indre.

Sparsomt inventar,

kalkede - eller hvis det var meget fint -

malede vægge. Udsmykningen af husene var også enkel: Et Dannebrogsflag
på væggen,

et billede af Grundtvig eller grundlovens giver Frederik

VII, venstreføreren Chr. Berg eller en lokal folketingsmand.
Der var ingen toiletter eller andre bekvemmeligheder og mulighed for
et traktement var yderst beskedne. Mange steder allierede man sig med
mejeriet og fik stillet et par mælkejunger med kogende vand over på

et passende tidspunkt, så der kunne laves kaffe. De fleste steder blev
der dog hurtigt lavet et lille køkken - men stadigvæk, "kop og brød med
bringes" - Herudover blev også bordplader og -bukke samt et antal bænke

anskaffet- stole kom først langt senere.
På generalforsamlingen i Høbjerg Forsamlingshus i 1918 blev der ytret
ønske om at få rygstød på i hvert fald nogle af bænkene. Ønsket blev

opfyldt 10 år senere, hvoraf kan ses, at man her havde det økonomisk,
som man havde det mange steder, hvor kun få huse kunne svare sig. Dette

har ikke ændret sig meget i årenes løb. Der er mange forsamlingshusbe
styrelser, som også i nutiden må anvende megen tid på at skaffe midler

til vedligehold og forbedring af de gamle huse.
En udskiftning af kakkelovnen har f.eks. vejet meget tungt i mange huses

regnskab, hvilket også var tilfældet med installation af elektrisk lys
i 1920-erne. Bedste indtægtskilde har gennem årene været foreningsballer

foredrag og kommunens oetaling for skolebørnenes gymnastik.

Bestyrelsesarbejdet var en mandesag -

generalforsamlingerne

ligeså.

I hvert fald noterede skrift føreren’ i Maltbæk forsamlingshus i 1909, :
"- trods det, at diskut ionen ikke var afsluttet og at da kvinderne og
andre festfolk nu var begyndt at møde op,

tages der fat på dansen".

Helt op til anden verdenskrig var der yderst fa kvinder i forsamlings

husenes bestyrelser. Selv i nutiden må vi stadigvæk erkende, at kvinde

lige medlemmer er langt i undertal i de fleste forsamlingshusbestyrelser,
undtagen er dog Annisse, idet 5 ud af 7 medlenmer er kvinder, formanden

heriblandt.
Socialt har der været store skel, ikke altid lige markant, men i forsam

lingshuset som i kirken - de mere preminente mødte frem, næsten hver

gang der var noget at mødes cm, medens husmænd, arbejdsmænd og daglejere
kun kom til de "obligatoriske" handlinger.

Forsamlingshusene har selvfølgelig ikke kunnet undgå kritik i årenes
løb.

Ikke sjældent oprettedes kritiske udvalg i de større foreninger

med det formål - at forskønne og forbedre husene. I netop sådant et
udvalg fra sommeren 1911 indgår en passus i referatet som lyder: "Sale
der overgrises med spytklatter og tobaksudkradsn ing og hvor rengøre in g

er minimal-", Niels Bukh erklærede i 1925 i en artikel,: "at vore for
samlingshuse er en uhyrlighed af uorden, uhygge og urenlighed, alle

bruger dem, men ingen er ansvarlige for dem."
Under besættelsen led mange forsamlingshuse under indkvartering af tyske
tropper. De fleste af husene var modne til en gennemgribende istandsæt

telse og fik udbetalt erstatninger, som vel næppe strakte til, da der

efter krigen var givet mulighed for lån til husene, dog på den måde,
at bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer hæftede personligt for lånet.

Dette var nok medvirkende årsag til at mange af de små huse forsvandt.
Større krav til service og standard sammen med nye sportsaktiviteters

krav om mere plads og mulighed for badning var ligeledes medvirkende

til lukning af flere forsamlingshuse, idet kravene bedre kunne opfyldes
i hallerne.

Forsamlingshusenes love forhindrede ofte at et eventuelt overskud ved

husenes salg fordeltes til med lemmer/akt ionærer, hvorved der ofte blev
en pæn sum til idrætsforeningerne, som derved ligefrem fik en fordel

ved husenes lukning.
Ingen forsamlingshuse har spundet guld på deres virksomhed, mange er

bukket under i årenes løb, men uanset dette er forsamlingshusene blevet

kaldt for "En sidefløj til højskolerne" og som sådan har de også funge

ret en tid.
I de senere år har der vist sig en øget interesse for forsamlingshusene,

ikke blot som kulturelt fænomen, men også fordi de har fået en funktion

som aktivitets- og medborgerhuse. Den store udflytning fra byerne til
lands byområderne i 1960-eme og 1970-erne betød ofte, at landsbyerne

i nærheden af de større byer voksede eksplosivt med hele nye kvarterer
af enfamiliehuse, hvilket igen fik forsamlingshusene til at blomstre,

da der nu igen var brug for dem, nu som mødested, når "nybyggerne" skul
le in t ergreres i landsbyen. Utallige er de borgermøder og grundejerfes

ter, der nu holdes i forsamlingshusene og mange af de "nye" vil slå

rødder og interessere sig meget for byens og husets historie. Der opret

tes lokalarkiver - holdes udstillinger - vises billeder og film om,
hvordan det var engang, - og ikke mindst kommunerne over hele landet,
er blevet klar over, hvilke "Perler" de har i området i kraft af beva

ringen af de gamle forsamlingshuse i landsbyerne. De misundes af de
kommuner som ingen har eller kun meget få.
Mange har opdaget, at forsamlingshusene er deres vægt værd i guld. Her

kan man få borgerne i tale, her mødes man om fælles aktiviteter, inter

esser og deslige. Familier kan slå sig sammen cm fællesspisning og sam
tidig få talt uformelt cm lokalsamfund og dets udfordringer under former,
am ikke finder andre steder.

Forsamlingshusene

i

Frederiksborg Amt er i dag aktive kulturperler,

hvor befolkningen slutter op, man deles om opgaverne og aktiviteterne
er mangfoldige.

Indtil 1972 modtog forsamlingshusene i Frederiksborg Amt ikke støtte
i form af offentlige midler. Efter stigningen i olieprisen efter energi
krisen var der huse som sammen gik til kommunerne for at fa hjælp til

opvarmningen af de store sale. Det lykkedes en del at få mindre beløb. I
samme forbindelse gik forsamlingshusene i Helsinge kommune sammen og

dannede

"Forsamlingshusunionen",

som så kunne formidle fordeling af

midler fra det offentlige efter behhov. Dette kan indirekte kaldes op
takten til "Frederiksborg Amts Forsamlingshusforening", som nu omfatter

de huse som er registreret i denne registrant.

Det fremgår af beskrivelserne af husene, at der er langt fra de tidlige-

reprimitive forsamlingshuse og til de moderniserede, som her præsenteres
Der er "små" forsamlingshuse, som kun kan rumme 100 personer til spis
ning, og der er store, der kan rumme op til 500. Nogle har rundet de

hundrede ar og andre er næsten nye. Nogle drives ved et fast værtspar
og andre af bestyrelsen alene.
Arrangementerne i forsamlingshusene rækker over samarbejde med lokale
foreninger i forbindelse med ungdomsarbejde - musik - amatørteater -

lokalrevuer - bankospil og loppemarkeder og meget andet til private
fester og sammenkomster.
Men lige så forskellige husene kan fremstå, har de dog een fællesnævner,

de mennpsker som bruger og passer på dem. Falles for alle er den ære
og stolthed de føl^r overfor deres huse og deres historie, hvilket er
drivkraften bag det frivillige arbejde medlemmer og bestyrelser yder

år efter ar.
Økonomien er nu som før trængt, hvorfor kommuner og amter forhåbentligt
i fremtiden vil se velvilligt på bevilling af midler til vedligeholdelse

i højere grad end tidligere.

De lovgivende myndigheder er nu, hvor forsamlingshusene i 10 af landets
15 amter er organiseret i Landsforeningen af Forsamlingshuse i Danmark,

begyndt at se husene som en væsentlig faktor i kultur- og informations
livet i lokalsamfundene og behandler dem som seriøse samarbejdspartnere,

med høringsret i sager der angår lokalsamfund og forsamlingshuse direkte

Tom C. Bregnbak
fhv. amtsformand

FREDERIKSBORG AMTS FORSAMLINGSHUSFORENING
- ønsker med denne udgivelse , at give flere og bedre op
lysninger om de enkelte Forsamlingshuse i amtet.
Vi håber dette hæfte må være en hjælp og støtte for så
vel nye som gamle brugere/kunder af husene.

I snart 100 år har Forsamlingshusene i Frederiksborg Amt
været ”hele sognets mødested”.
De enkelte lokalbestyrel
ser har gennem årene søgt at leve op til tidens krav og
ønsker, - til gavn og glæde for de enkelte brugere, - og
Forsamlingshusene ønsker fortsat, at være "stedet” i
landsbyer og landdistrikter, hvor mangeartede kulturelle
arrangementer m.v. kan komme til udtryk.

"Stedet” hvor mennesker kan mødes i "fryd og gammen” og
hvor tidens problemer og opgaver kan komme til debat, til
gavn for den enkelte deltager og den fortsatte udvikling
i lokalområderne.
Den bevågenhed vi har fra de bevilgende myndigheder, så
vel Frederiksborg Amt som kommunerne, er en stor glæde
og opmuntring i det fortsatte arbejde.
Vi glæder os til et fortsat godt og positivt samarbejde.

Forsamlingshusforeningen sender en stor TAK til Frederiks
borg Amt og kommuner for økonomisk støtte til denne udgi
velse, samt en TAK til lokalbestyrelserne for de fremsend
te oplysninger.
Vi håber disse oplysninger vil blive til gavn og glæde for
det enkelte Forsamlingshus og dets mange brugere/kunder.
Velkommen i Forsamlingshusene i Frederiksborg Amt.

Amtsbestyrelsen
TOM C. BREGNBAK
ERIK AMBROSIUSSEN
OLE KOCH
NIELS LIDEGAARD
OLE BLÄKILDE

STENLØSE KOMMUNE

SLAGLUNDE OG OMEGNS
FORSAMLINGSHUS

KLOKKEKILDEVEJ 8,
SLAGSLUNDE;
3660 STENLØSE
Tlf.: 42 18 43 15

S
E
0
S

Vedr: leje/ arrangementer:
Sigrid Friis
Tlf.: 42 18 37 12

I STOR SAL

300 pers. I

[Xj I KØKKEN

I LILLE SAL

100 pers. I

H [ ANRETTERRUM

I LOKALE'

40 pers.

0 I SERVICE/KUVERT: 200

I LOKALE

30 pers.

□ I KOK

□ I SCENE/PLATEAU

Formand:

0 I KOGEKONE

Henning Henriksen
Højstedsgårdsvej 1,
Slagslunde,
3660 Stenløse
Tlf.:
42 18 41 45

I

~~|

|

GRÆSTED

GILLELEJE KOMMUNE

SØBORG

FORSAMLINGSHUS

BYGADEN 7,
SØBORG,
3250 GILLELEJE
Tlf.: 42 29 18 32

□
H
□
Q
□

r STOR SAL 250
I LILLE SAL 65
24
I LOKALE
30
I LOKALE
L SCENE/PLATEAU

Formand:

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Grethe Eriksen
Tlf.: 42 29 18 32

pers.
pers.

pers.
pers.

i mi
I Ml
m i
M I
I U I

Morten Jørgensen,
Gasværksvej 24,
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 17 16

KØKKEN

I

ANRETTERRUM
SERVICE/KUVERT: 250

KOK
KOGEKONE

(30463487)

|

HELSINGE KOMMUNE

FORSAMLINGSHUS

ANNISSE

Vedr: leje/ arrangementer:
Aase Hagemann
Tlf.: 48 79 64 16

HELSINGEVEJ 8,
ANNISSE;
3200 HELSINGE
Tlf.: 42 28 66 05

H | STOR SAL

□
□
□

150 pers?

I LILLE SAL

35 pers.

[Xj

I KØKKEN

~~|

□ lANRETTERRUM

~

ISERVICE/KUVERT: 150 ~~]

I LOKALE-

pers.

[X]

I LOKALE

pers.

□ I KOK

0 [ SCENE/PLATEAU

Formand:

Inge Lykke
Tvingsvej 7
Tlf.: 48 79 52 63

|T|

I KOGEKONE

~

HELSINGE KOMMUNE

MÄRUM

FORSAMLINGSHUS

HESSEMOSEVEJ 9,

marum,
3230 GRÆSTED
Tlf.: 48 79 00 18

UJ

Vedr: leje/ arrangementer:
Gert Larsen
Tlf.: 48 79 71 54

100

pprs. I

□ I KØKKEN

30

pers.|

0[ ANRETTERRUM

lokale

pers.

[Y] I SERVICE/KUVERT:

lokale

pers.

□ I KOK

l STOR SAI----|LILLE SAL

□I
□I

H [SCENE/PLATEAU

Formand:

I

O I KOGEKONE

Jørgen Hansen
Ny Mårumvej 172 A,
Mårum,
3230 Græsted
Tlf.: 48 79 67 77

~|

1ÖÖ~~

|

HELSINGE KOMMUNE

RAMLØSE

FORSAMLINGSHUS

Vedr: leje/ arrangementer:
Liddy Gall

FREDERIKSVÆRKSVEJ 75,
RAMLØSE,
3200 HELSINGE
Tlf.: 48 71 26 32

Tlf.: 48 71 25 76

|Y| Istor sal

150 pers. |

[Y]

I KØKKEN

|lILLE

50 pers.

[Y]

I ANRETTERRUM

pers. I

[Y]

I SERVICE/KUVERT:

pers.

H

I KOK

~

□

I KOGEKONE

~~|

fx]

SAL

Il Ilokale
n

Ilokale

[x] jSCENE/PLATEAU

Formand:

|

Ole Koch,
Frederiksværksvej 90 A,
Ramløse,
3200 Helsinge
Tlf.. 48 71 31 15

I

17~

HELSINGE KOMMUNE

VALBY

FORSAMLINGSHUS

AGGEBOVEJ 6,
VALBY,
3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 60 65

Vedr: leje/ arrangementer:
Alle hverdage mellem kl. 18-19
Tlf.. 48 79 77 36
U] I KØKKEN

~~]

SE ANRETTERRUM

~~|

|T| I SERVICE/KUVERT: 20U
□ I KOK
□ [ KOGEKONE

Formand:

Per Kyster
Salekildevej 7,
Valby,
3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 77 36

|

HELSINGE KOMMUNE

VEJBY

FORSAMLINGSHUS

STATIONSVEJ 14,
3210 VEJBY
Tlf.. 48 70 63 62

[EJ II
Hl II
□ I
□ I

Vedr: leje/ arrangementer:
Tlf.: 48 70 62 06

175

pers. I

[xj I køkken

40

pers. J

□ [~ÄNR'K I ILRRUM

LOKALE

pers. I

[xj I SERVICE/KUVERT:

LOKALE

pers.

□ I KUK

STOR SAL
LILLE SAL

0 I SCENE/PLATEAU

Formand:

|

Bent Sørensen
Svejåsen 40,
3210 Vejby
Tlf.: 48 70 68 83

□ [ KOGEKONE

~~|
200~

I
~~|

HELSINGØR KOMMUNE

FORSAMLINGSHUS

BORSHOLM

SKIBSTRUPVEJ 1,
BORSHOLM;
3100 HORNBÆK
Tlf.: 49 75 00 67

DO
0
□
□

I STOR SAL

Vedr: leje/ arrangementer:
Formanden Tlf.: 49 75 02 92

150 pers. |

I LILLE SAL

30 pers.

..

I LOKALE

.—I

~~|

□ E ANRETTERRUM

~|

□ E SERVICE/kuvert :

~~|

□ I KOK

I LOKALE

□ I SCENE/PLATEAU

Formand:

□ I KØKKEN

|

□ I KOGEKONE

Mogens Christiansen,
Borsholmvej 21,
Borsholm,
3100 Hornbæk
Tlf.. 49 75 02 92

]

HILLERØD KOMMUNE , Alsønderup

kulsxzt erg Arden

PIBEMØLLEVEJ 7,
ALSØNDERUP,
3400 HILLERØD
Tlf.: 42 28 65 40

S
0
s
Q

1 STOR SAL
LILLE SAL

300 pers. I

[x] I KØKKEN

150 pers.

0 I ANRETTERRUM

LOKALE'

1 CAFETERIA

IX] I SCENE/PLATEAU

IDRÆTSHAL
Formand:

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Knud Errild
Tlf.: 42 28 65 40

25 pers.

0 I SERVICE/KUVERT: 500

70 pers.

0 I KOK
|

800 PERS.

H. H. Mortensen,
Bøgebakkevej 5,
3400 Hillerød
Tlf.: 42 28 63 40

0 I KOGEKONE

~~|

|

~
|

HILLERØD KOMMUNE

GADEVANG

GADEVANGSVEJ 145,
GADEVANG;
3400 HILLERØD
Tlf.: 42 26 80 66

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Rene Isaksen
Tlf.: 42 25 04 10

pers. |

0 I KØKKEN

~~|

I LILLE SAL

pers.

0 IANRETTERRUM

~

I LOKALE

pers. I

0 ISERVICE/KUVERT:

I LOKALE

pers.

0 I KOK

0 Istor

□
□
□

FORSAMLINGSHUS

sal

120

0 ISCENE/PLATEAU

Formand:

|

□ [ KOGEKONE

Flemming Strandby,
Gribskovvænget 9,
Gadevang,
3400 Hillerød
Tlf.:

150

|

|

Esrum Møllegård er et af Frederiksborg Amts bidrag (il en bæredygtig udvikling.
Her tilbydes undervisning inden for natur, miljø, økologi og desuden er stedet base for et

udviklingsprojekt for personer med særlige undervisningsbehov.

Altsammen, midt i et af Danmarks smukkeste naturområder, rig på historie med det

nærliggende Esrum Kloster og i et undervisningsmiljø, hvor indlæring og oplevelse er to
alen af et stykke.

Esrum Møllegård rummer Miljøskolen, Naturcenter, udstillinger, konferencelokalcr og
udviklingsprojektet: Projekt Open Road.
Aktiviteterne og udfoldelsesmulighederne er mangfoldige og varierede. Ligesom den sta

dig voksende bcsøgsskarc. Ring og hør nærmere på tlf 42 29 00 26.

FREDERIKSBORG AMT

Esrum Møllegård drives i et samarbejde mellem Uddannelse & Erhverv, Teknik & Miljø og Socialforvaltningen i

Frederiksborg Amt og Frederiksborg Skovdistrikt

HILLERØD KOMMUNE

HAMMERSHOLT
FORSAMLINGSHUS________________________

HAMMERSHOLT BYVEJ 16,
Vedr: leje/ arrangementer:
HAMMERSHOLT,
Tlf.: 48 17 18 61
3400 HILLERØD
Tlf.: 48 17 04 17_____________________________________________

S

I STOR SAL

120 Pers. ]

□ fLILLT SAL

pers. |

[T]

I LOKALE

ca. 30 persT]

□ [ LOKALE

pers7~|

[Y] I SCENE/PLATEAU

Formand:

|

[J| | KØKKEN

1

[ÿ] |ANRETTERRUM

[

[X] | 5ERVICE/KUVERT: 120 ~|

Q I KOK
Q I KOGEKONE

Mikael Hougaard,
Hammersholt Byvej 10,
Hammersholt,
3400 Hillerød

|

HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE

FORSAMLINGSHUS

HARLØSEVEJ 215,
HARLØSE,
3400 HILLERØD
Tlf.: 42 11 03 89

0 Istor sal
0 I LILLE SAL
0 Ilokale •
Q Ilokale

150

pers.I

|Y] IKØKKEN

75

pers.I

UJ |ANRETTERRUM

40

pers.

E ISERVICE/KUVERT:

0 [ SCENE/PLATEAU

F ormand:

vedr: leje/ arrangementer:
Tlf. : 42 11 10 51

~|

160~

□ IKOK
|

Bjørn Karlsson,
Tjærebyvej 20,
3400 Hillerød
Tlf.: 42 11 10 75

Q IKOGEKONE

|

HILLERØD KOMMUNE

FORSAMLINGSHUSET
NØDEBO KRO

NØDEBOVEJ 26,
NØDEBO,
3480 EREDENSBORG
Tlf.: 42 28 07 46

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Kirsten Jørgensen
Tlf.: 42 28 07 46

0 I KØKKEN
300 pers7~|
0 Istor sal
70 pers. I
□ Ianretterrum
0 I LILLE SAL
so Pers7~l H ISERVICE/KUVERT;
□ Ilokale
[~X~| I KOK kan skaffes
50 pers.
0 LOKALE
I
0 [kogekone
0 fsCENE/PLATEAU

XX: ANNEX NYT

Formand:

50 pers.

Søren Winther,
Bavnevænget 92,
Nødebo,
3480 Fredensborg
Tlf.. 42 28 05 33

I

300

I

JÆGERSPRIS KOMMUNE

FORSAMLINGSHUS

SKOVENS

BAUTAHØJVEJ 2 C,
3630 JÆGERSPRIS
Tlf.: 47 53 00 89

S II
□ II
ra I
□ I

STOR SAL

120 pers. |

LILLE SAL

pers. I
25 Ders. I

LOKALE
LOKALE

pers.

□ E SCENE/PLATEAU

F ormand :

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Tino Stott

~~|

[T| I KØKKEN

I

HE ANRETTERRUM

|

Ex] I SERVICE/KUVERT: 145
□ I KOK

0 I KOGEKONE

Bjarne Vestergaard,
GI. Kulhusvej 124,
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 53 01 17

~

SKÆVINGE KOMMUNE

ARRESØHUS

SKOLEVEJ 2,
MELØSE,
3320 SKÆVINGE
Tlf.: 42 11 03 67

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Vibeke Baadsgaard
Tlf.. 42 23 41 53
[x]

I KØKKEN

I

□

I ANRFTTFRRIIM

I

E

ISERVICE/KUVERT: 215

I

0 I KOK
Q

Formand:

Knud Andersen,
Tvedåsvej 18,
St. Lyngby,
3320 Skævinge
Tlf.: 42 11 10 32

I KOGEKONE

|

SKÆVINGE KOMMUNE

GØRLØSE

FORSAMLINGSHUS

HOVEDVEJEN 28,
3330 GØRLØSE
Tlf.: 42 27 82 22

Vedr: leje/ arrangementer:
John Vinther
Tlf.: 42 27 82 22

[X] 1 STOR SAL

H 11
□ 11
□ 1

LILLE SAL

160

pers. I

40

pers. I

0

I KØKKEN

ANRETTERRUM

LOKALE

pers. I

[7]

I SERVICE/KUVERT:

LOKALE

pers.

E

I KOK

[7] I SCENE/PLATEAU

Formand:

|

Birger Jensen,
Engvej 24,
3330 Gørløse
Tlf.: 42 27 87 08

0 I KOGEKONE

~~I

[
200~~

|

SKÆVINGE KOMMUNE

STRØ
SOGNS
FORSAML T NGSHUS

Vedr: leje/ arrangementer:

STRØBJERGVEJ 11,
SIGERSLEVØSTER,
3600 FREDERIKSSUND
Tlf.: 42 28 84 55

□
□
□

I STOR SAL

Vært Hanne Englund
Tlf.: 42 28 84 55

150 pers. |

I LILLE SAL

45 pers. I

□ I KØKKEN

~|

□ [ ANRETTERRUM

~~|

I LOKALE

pers.

[x]

I LOKALE

pers.

□ I KOK

□ [ SCENE/PLATEAU

Formand:

~~|

Chris Kristensen,
Solbjerggård,
Strølille,
3320 Skævinge
Tlf. :

ISERVICE/KUVERT: 109

□ [ KOGEKONE

|

~~|

FREDERIKSSUND KOMMUNE

RØRBÆK

FORSAMLINGSHUS

Vedr: leje/ arrangementer:
Vært Lis Hansen
Tlf.: 42 31 69 39

SNOSTRUPVEJ 2,
ST. RØRBÆK,
3600 FREDERIKSSUND
Tlf.: 42 31 08 52

E E STOR SAL

0 I LILLE SAL

100 pers.~|

60 pers.

O I KØKKEN

H I ANRETTERRUM

□ I LOKALE

U| I SERVICE/kuvert: 120

[J I LOKALE

□ I KOI<

□ E SCENE/PLATEAU

Formand :

~~|

0 I KOGEKONE/BESTYRER

F1pmmina Pedersen,
RIommevænget 14,
St. Rørbæk,
3600 F rederikssund
Tlf.: 42 31 35 33

I
~~|

~|

Side for NOTAT.......................................................

Forsamlingshuse i
NORDSJÆLLAND

