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Lille sal, kaffe ................................................1.000,Lille sal, spisning............................................1.600,Store sal, kaffe.................................................1.400,Store sal, spisning...........................................2.100,Hele huset, kaffe.............................................1.600,Hele huset, spisning.......................................3.000,Reservering af lille sal dagen før.....................500,Reservering af store sal dagen før...................800,Reservering af hele huset dagen før..............1000,Depositum.......................................................1.200,Priserne er incl. varme, el, klude, papir, sæbe og service. Slutrengøring
afregnes med 175 kr/time som fratrækkes depositum. Restdepositum
overføres til lejers konto.

Sognegaarden er det centrale samlingssted i Stauning og omegn.
Sognegaarden har igennem årene dannet rammer om firma- og familiefester og om
mærkedage af enhver art. Flere lokale borgere har over tid oplevet at fejre barnedåb,
konfirmation, bryllup samt sølv- og guldbryllup i den lokale sognegaard.
Derudover benyttes Sognegaarden til fællesarrangementer, som er med til at samle
beboerne i lokalområdet. Det kan f.eks. være foredragsaftener, kulturaftener,
dillettantforestilling, sommerfest og høstfest, hvor lokale kræfter hvert år spiller revy.

Sognegaardens faciliteter
Entre:
Stor lys indgang, med god rummelig garderobe.
Toiletter:
Herre toilet : Der er 2 toiletter, 1 pissoir og 2 håndvaske.
Dame toilet : Der er 3 toiletter og 3 håndvaske.
Diverse papir og håndsæbe, på toiletterne er med i prisen.
Lille sal:
Mindre lyst lokale, med plads til Ca. 60 personer. ( Bordene måler 80x 180 cm. )
Store sal:
Stort lyst lokale, med plads nok til 140 personer. ( Bordene måler Ca. 80 x 270 cm. ).
For enden af salen er der en god rummelig scene.
Lille og store sal, er adskilt med en foldedør ( brede Ca. 5 meter). I køkkenet, er der service
til 200 personer.
Køkken:
Stort lyst og nyt køkken med stålborde ( renoveret i 1. kvartal 2005 ).
I køkkenet er der : 1 ovn med mulighed for brug af damp, 1 kipgryde (60 l. ), 1 fryseskab (
625 l. ), 2 køleskabe ( 625 l. ), 1 flaskekøler, 5 gasblus, 1 kaffeanlæg med god kapacitet (80 l.
pr. time og 15 l. hedtvand ) og 1 industriopvasker.
Karklude, viskestykker og sæbe forefindes i sognegaarden samt små vaser og et flag.

For leje kontakt:
Majbritt Ejstrup
Tlf. 2382 2192
mail: sognegaarden@stauning.dk

