
 

 

 

 

Bestyrelsen 

Susanna van Overeem – Formand 

Leif Andersen – Næstformand 

Erland Rasmussen – Kasserer 

Nikolaj Jørgensen – Bestyrelsesmedlem + 

nøgle 

Bo Tønder – Bestyrelsesmedlem 

Birgitte Thomsen – Bestyrelsesmedlem 

Anette Bisgaard – Bestyrelsesmedlem 

Tage Hørup - Suppleant 

Mads Høhne Kromann - Suppleant 

 

Vores sponsorer 

Autocentralen Niels Pedersen ApS ¤ Det 

Grønne Hus ¤ Duemose ¤ Entreprenør Ole 

Brokær ¤ Frisør Lotte ¤ Gribskov 

Inventarsnedkeri ¤ Graff Larsen – Hus og 

Have ¤ Guiden ¤ Hamelin ¤ Hvilebæk 

Entreprenør ApS ¤ Industrilarkering Per 

Vestergaard ApS ¤ Kagerup Savværk ¤ KTM 

Kystens Tømrermester ¤ Lonnie’s 

Møbelpolstring ¤ Nordkystens Sejl og Rig ¤ 

O.J. VVS ApS ¤ Skilte og Skrift ¤ 

Sydkystens El ¤ Tripar maskinsnedkeri ApS 

Tusinde tak for jer…. 

 Mårum Forsamlingshus 

Hessemosevej 9 

Mårum 

3230 Græsted 

Udlejning tlf. 2889 5328 

CVR nr. 30552512 

Mail: maarumforsamlingshus@live.dk 

Hjemmeside: maarumforsamlingshus.dk 
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  Det sker 

Der er mange tilbagevendende aktiviteter og 

disse er helt faste: 

• Affaldsindsamling 

• Sankt Hans 

• Landsbydag 

• Halloween 

• Juletræstænding 

Herudover har vi: 

• Musik og danseaftener 

• Koncerter 

• Foredrag 

Hold øje med vores hjemmeside, hvor vi 

annoncerer alle arrangementer og 

aktiviteter. 

 

 

”Stedet, hvor 

mennesker mødes” 

  

Bliv en del af fællesskabet  

Og støt op om et levende lokalsamfund.  

Meld dig ind i foreningen bag forsamlings-

huset, på den måde bidrager du til forsam-

lingshusets vedligeholdelse og ikke mindst 

til aktiviteterne i huset. 

Et medlemskab koster 150 kroner pr. person 

om året. 

Skriv til os på mail: 

maarumforsamlingshus@live.dk, så sender vi 

en kontingentopkrævning. 

Frivillig 

Har du lyst til at være en del af holdet bag 

arrangementer og aktiviteterne, så grib fat i 

en af os fra bestyrelsen, vi kan sagtens bruge 

flere gode kræfter til alt, lige fra at lave kaffe 

til at stille telte op. 

Udlejning 

Ønsker du at leje huset til et arrangement, 

kontakt: Susanna på tlf. 28 89 53 28.  

Priser:  

• Leje i et døgn, 3.700 kroner  

• Leje for en dag, 1.700 kroner.  

Lokale foreninger, klubber m.m., kan afholde 

deres generalforsamling i forsamlingshuset 

til en god pris. Ring og hør nærmere. 

Kapacitet 

Huset kan rumme op til 100 spisende gæster.  

Stor sal med bar, scene og udgang til 

overdækket terrasse og gårdhave med grill og 

bord-bænke sæt. 

Lille sal med plads til ca. 30 gæster. 

Køkken samt herre- og dametoiletter. 
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