
Er du interesseret i at leje forsamlingshuset, eller ønsker du at deltage 
i et af vores arrangementer, kan du sende en forespørgsel eller tilmel-
de dig via vores hjemmeside.  
 
Vi står gerne til rådighed for en fremvisning af forsamlingshuset,  
såfremt du ønsker det. 

Telefon: 

www.lindbjerg-forsamlingshus.dk 

KONTAKT 

LINDBJERG FORSAMLINGSHUS - SKOVVEJ 1, LINDBJERG - 8930 RANDERS NØ  

- dit lokale mødested 
LINDBJERG FORSAMLINGSHUS  

 

Lindbjerg Forsamlingshus er opført i 1935. 
Gennem årene har huset været et godt samlingspunkt for borger-
ne i Lindbjerg. Der er blevet opført revy og dilettant. Der afholdes 
årligt andespil, adventsaften, høstfest, forårsfest, juletræsfest for 
børnene, fastelavn, og meget mere.  
Du kan også få glæde af de traditionsrige og hyggelige rammer, 
som Lindbjerg Forsamlingshus tilbyder. 

LINDBJERG FORSAMLINGSHUS - SKOVVEJ 1, LINDBJERG - 8930 RANDERS NØ  



Lindbjerg Forsamlingshus er et aktivt forsamlingshus, hvor medlem-
merne på skift er medarrangører på nogle af de årligt tilbagevenden-
de arrangementer. 
 
Et af vores formål er, at lave aktiviteter, der er spændende og hyggeli-
ge for så vidt byens børn som byens ældre. Et forsamlingshus hvor 
samvær er i højsædet og lige netop derfor, er det ikke kun indbygger-
ne i Lindbjerg, der deltager i de mange arrangementer, men lige så 
ofte oplandet, familie og venner. Alle er velkomne. 
 
Se alle oplysninger på vores hjemmeside 
På Lindbjerg Forsamlingshus’ hjemmeside kan du læse alt om arrange-
menterne, datoer, tidspunkter, tilmeldinger m.m.  
 
Se mere på www.lindbjerg-forsamlingshus.dk 

LEJ FORSAMLINGSHUSET 

Skal du fejre fødselsdag, konfirmati-
on, bryllup eller noget helt andet, så 
kan du leje Lindbjerg Forsamlings-
hus. 
Når du skal holde fest, stiller forsam-
lingshuset et moderne nyrenoveret 
storkøkken, service, borde, stole 
m.m. til rådighed. 
 
Se priser og ledige datoer på: 
www.lindbjerg-forsamlingshus.dk 

VI SES I LINDBJERG FORSAMLINGSHUS 

Forsamlingshuset er praktisk indrettet med entre med plads til over-
tøj. Skænkestue / forstue til servering af velkomstdrinks, anretning af 
buffet eller til afholdelse af mindre møder. Dette tilsammen med den 
store sal, gør huset til det ideelle sted til afholdelse af alle slags arran-
gementer og fester. 
 
Der er i alt 15 aflange borde med målene 195 cm x 95 cm, samt stole 
og service til 100 mennesker i forsamlingshuset.  

INDRETNING 

I 2009 er køkkenet total 
renoveret og fremstår i 
dag som et godkendt pro-
fessionelt storkøkken, hvor 
der let kan laves mad til 
100 personer. 
Der er separat opvaskerum 
med opvaskemaskine,  
stor kapacitet på alle punk-
ter, gaskomfur, ovn, køle-
skab og fryser. 
 
Foruden traditionelle arrangementer, kan køkkenet også lejes ud til 
produktion af varer med salg for øje, f.eks. marmelade, brødbagning, 
bolsjer og pakning af kød. 
Huset egner sig også godt til foredragsaftener med mulighed for ser-
vering af større eller mindre traktementer. 
 
EU, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, LAG-Randers og Randers Kommune har 
deltaget i finansieringen af projektet. 

NYT MODERNE STORKØKKEN 


