Søby Forsamlingshus er et
besøg værd!

Velkommen
til Søby
Forsamlingshus

Gode udenomsarealer

Søby Forsamlingshus fejrede 100 års jubilæum i 1978 og er dermed et af de ældste
forsamlingshuse på Djursland. Det ligger
centralt i landsbyen Søby tæt ved Hornslet.
Huset er blevet restaureret af flere omgange, siden grunden blev udstykket i 1878.
Forsamlingshuset er både originalt og
oprindeligt. Man kan næsten fornemme
alle de arrangementer, der har fundet sted i
huset i årenes løb. Den gamle balkon leder
tankerne tilbage til dengang, hvor forsamlingshuset var samlingssted for alle karle og
piger fra gårdene i Søby og omegn.
De seneste 4 år har bestyrelsens strategi
om at være tidssvarende, resulteret i at alt
er blevet nymalet, køkken, porcelænsrum
mv. er blevet renoveret.
Forsamlingshuset fremstår derfor nu lyst
og indbydende.
Søby Forsamlingshus er et besøg værd!

www.søby.net
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Rød løber
Stor flagstang
Flagallé
Udendørs askebæger
Mange P-pladser
Græsareal med bænke/borde
Rosenbede
Hjertestarter

Søby Forsamlingshus
Booking: kan gøres på www.søby.net
i den elektroniske kalender.
Formand: Steen E. Rahbek
Tlf: 40204338
Udlejning:
Jane Munkegaard
Mobil: 20124057
Mail: solveigmunk58@gmail.com
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Anno ca. 1974

Skal vi være vært
ved Jeres næste fest?

Samlingssted til
hverdag og fest

Forsamlingshuset kan danne
rammen om den gode, sjove og
fantasifulde fest, med festlige
bordopstillinger, blomsterdekorationer og lys.
Søby Forsamlingshus er velholdt og hyggeligt
til såvel små som store arrangementer.
Renoverede køkkenfaciliteter og gode toiletforhold. Der føres tilsyn efter alle arrangementer (din garanti for at alt er rent og i
orden).
Forsamlingshuset er røgfrit.
Der kan dækkes op til 125 personer i de to
sale.

Søby Forsamlingshus har
mange muligheder at tilbyde til
Jeres fest !!!
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Runde borde
Runde hvide duge
Duge og servietter i farver
Nye højstilkede glas
Musikanlæg
Lærred
Høje kandelabre
Vinkarafler
Flaskekøleskab
Diverse vaser/lysestager
Internet (trådløst)

Hvis du/I har tid, vil der altid være mulighed
for at huset kan fremvises.

Vi kan også være behjælpelige med kok, mad
udefra, serveringspersonale/køkkenhjælp
eller klare det hele for jer, som et total
arrangement incl. drikkevarer.

www.søby.net

www.søby.net

Moderne køkken
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Industrikøleskab
Industrifryseskab
Køkken med god arbejdsplads
Industriopvaskemaskine
Stor kaffemaskine
Industriemfang
2 ovne og mange kogeblus
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Søby Forsamlingshus

www.søby.net

