
Velkommen til 
 

Aale Forsamlingshus

De perfekte rammer  
for din næste fest !

Aale Forsamlingshus
Aale Bygade 33  •  Aale  •  7160 Tørring  •  Mobil 3031 3620

E-mail: aaleforsamlingshus@h-bjerregaard.dk

Det er vigtigt for Aale Forsamlingshus 
- og dets renommé -  

at huset afleveres som modtaget,  
 og at du og dine gæster  

behandler huset som fortjent. 



Ønsker du at leje Aale Forsamlingshus - kontakt da udlejer på mobil nr. 
3031 3620 for nærmere aftale og reservation.

Lejen er:
Depositum - almindelig fest  kr. 1.000,00
Depositum - ungdomsfest  kr. 5.000,00
Lille sal    kr. 1.000,00
Store sal    kr. 1.600,00
Hele huset    kr. 2.300,00
Miljøafgift pr. person   kr.         5,00
Borddækning dagen før   kr.    500,00

Ungdomsfest/skolefest:
Det er IKKE muligt at afholde efterskolefester, skoleafslutningsfester og 
lignende for unge mennesker, hvis de ikke har en relation til Aale Sogn. 
Det vil sige, at den voksne ansvarlige for arrangementet skal være bosid-
dende i  Aale by eller opland.

Lejeperiode:
1 døgn fra kl. 8.00 morgen til kl. 7.00 den efterfølgende dag, hvor huset 
skal være ryddet og køkkenet rengjort.  
Ønskes ekstra dag er det fra kl. 12.00 dagen før.  
Nøglen kan - hvis muligt - udleveres dagen før lejeperioden indledes.

Lejeprisen er inkl.:
El, varme, vand, kaffefilter, toiletpapir, håndsæbe, gulvvask i salene.

Lejeprisen er IKKE inkl.:
Karklude, viskestykker, opvaskemiddel, håndklæder, klare affaldssække, 
lys, duge, salt og peber til bøsserne.

Det er strengt forbudt at ryge indendørs i Aale Forsamlingshus  - dette 
er også gældende for E-cigaretter. Der henvises til udendørs rygning.

Aale Forsamlingshus vil gerne være rammen for din næste fest. 
De nyrenoverede lokaler står klar til at modtage dig og dine gæster med 
varme og hygge.

Aale Forsamlingshus har ingen fast 
kogekone eller vært, dog kan udlejer 
være behjælpelig med henvisning til 
kogekone.  
Spørg endelig ved booking.

Der må max. være 150 personer i Aale Forsamlinghus ad gangen - 
inkl. køk-kenpersonale - dette foreskrives af Brand & Redning. 


