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GIMMING FORSAMLINGSHUS
2016
Så tager Gimming Forsamlingshus fat på endnu et år med mange
arrangementer og hyggelige stunder. Bestyrelsen har konstitueret sig og er nu
klar til at trække i arbejdstøjet.
Vi er naturligvis opsat på at gøre et stort arbejde for at sikre husets fortsatte
eksistens. I det kommende år vil vi gøre meget for at engagere flere af byens
borgere, så vi fortsat kan bevare vores forsamlingshus som stedet, hvor man
mødes til diverse fester og højtider.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gimming
Forsamlingshus

Vil du lave et arrangement?

Arrangementer i 2016
Som sidste år vil bestyrelsen velvilligt koordinere de enkelte arrangementer, men
om arrangementet skal afholdes afhænger alene af om der kan findes frivillige
hjælpere! Et flueben i oversigten nedenfor betyder, at bestyrelsen allerede nu har
fundet hjælpere til arrangementet – Et kryds betyder at der stadig mangles
hjælpere… Kontakt koordinatoren for det enkelte arrangement, hvis du har
mulighed for at hjælpe. Selv små bidrag hilses velkomne.

Arrangement

Dato

Kontakt

Skt Hans ‐ bålfest

23. Juni

Hanne

Loppemarked

20. August

Sara

Fællesspisning

10. September

Tina

Oktoberfest

8. Oktober

Børge

Banko

13. November

Robert

Juletræsfest

11. December

Nino

Generalforsamling

22. Februar

‐

Fastelavn

26. Februar

Nino

Hvis du har lyst til at lave et arrangement i Gimming forsamlingshus, kan du låne
huset ganske gratis! Det eneste der kræves er naturligvis, at det er et åbent
arrangement og at et eventuelt overskud går til forsamlingshuset. Til inspiration
kunne sådanne arrangementer være rødvinssmagning, sommerfest, herre/dame
aften, teater, foredrag, ’running dinner’, gammeldags halbal eller andet. Kun
fantasien sætter grænser.

Næste arrangement i Gimming er:










Sankt Hans Aften
Traditionen tro fejres Sankt Hans aften igen i år på boldbanen ved Gimmingvej.
Forsamlingshuset stiller naturligvis op med grillen, så der kan købes grillstegte pølser
og kold kartoffelsalat samt øl og vand. Så behøver du ikke selv stå med aftensmaden!
Der er naturligvis også kaffe og kage og vores lokale præst, Dorthe Engelbrecht
Larsen, vil stå for årets båltale.
Vi krydser fingre for, at vejret bliver ligeså fantastisk som sidste år. Tag naboen i
hånden og kom til bålfest i Gimming den 23 juni.

Loppemarked i Randers Ugen
Begynd allerede nu at stille de gamle ting til side i stedet for at køre dem væk. Så kan
du sælge dem, når vi holder loppemarked på Gimming Kirkevej den 20. August – i
Randers Ugen. Det koster 50kr at sætte en bod op. Kontakt Sara hvis du har
mulighed for at bage en kage eller hjælpe med at sælge kaffe i forsamlingshusets
bod.

Tid til at betale kontingent
Det årlige kontingent til Gimming Forsamlingshus er kun
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Beløbet kan indbetales på Gimming Forsamlingshus konto:

REG: 9325

Konto 3250100565
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Pengene skal indbetales senest 1. juli 2016. Da det er for dyrt at udsende Girokort,
anbefaler vi naturligvis, at du allerede nu laver en aftale om fast overførsel. Så har du
fremtidssikret dit medlemskab. Man skal kun betale én gang pr. husstand. Husk i
øvrigt at angive navn på betalingen.
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Hvad får jeg for pengene?
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Forsamlingshuset samler byen og er rammen om mange arrangementer, der er med
til at forme og bevare Gimming som landsby. Da driften af forsamlingshuset ikke har
til formål at skabe et stort overskud, er det årlige kontingent på kun 350kr en
livsnødvendig indtægt for Gimming Forsamlingshus. Pengene bliver brugt på
almindeligt vedligehold af huset, som naturligvis kræver en kærlig hånd fra tid til
anden.
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Derfor er det vigtigt, at huset har så mange medlemmer som muligt – også dig!
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