
 

Aktiviteter og priser i Missionshjemmet: 
 
Missionshjemmet er hjemsted for Hjordkær Missionsforening/ Indre 
Mission.  
Huset er den naturlige ramme om mødeaktivitet af forkyndende og social 
art for børn, unge, voksne og ældre med tilknytning til HM/IM eller andre 
kristne organisationer. 
  ********** 
 
Månedens hjælpefamilie sørger for, at der er kaffebrød til egne møder i 
huset. Enten ved selv at bage, ved at skaffe på anden vis, eller evt. bede  
andre om at gøre det. 
 
Priser for forplejning:  
 
Kaffe ved eftermiddags eller aftenmøder: 25,- kr. x deltagere 
Børn og unge    10,- kr. x deltagere 
Større arrangementer f.eks. en undervisningsdag. 50,- kr. x deltagere 
Børn og unge   25,- kr. x deltagere
  
Mindesamvær: 
 
Leje af Missionshjem: 
50,- kr. x deltagere dog minimum det bestilte antal. 
Dette dækker brug af huset inkl. duge, lys, blomster og den fornødne 
praktiske hjælp. 
Kaffebrød afregnes efter medfølgende faktura. 
Evt. afregning af sodavand - 5 kr. pr styk 
Ønskes varm mad efter mindesamværet opkræves yderligere 10,- kr. pr. 

deltager.  
Det forudsættes, at kunden får den færdigt tilberedte mad bragt til 

missionshjemmet. 
 
Inge Boysen er pt. Værtsansvarlig,  tlf. 51629707 
 
 

 

Private fester: 
 
Medlemmer af Missionsforeningen og deres nærmeste familie kan leje 
Missionshjemmet til private fester. 
  
 
Middagsfester                                                   40,- kr. x deltagere 
Børn fra 0 – 3 gratis, fra 3 – 7 år halv pris 
    i alt dog max 3500 kr 
 
 
Kaffearrangement, Receptioner og Brunch 30,- kr. x deltagere 
Børn fra 0 – 3 gratis, fra 3 – 7 år  halv pris. 
    i alt dog max 2500 kr. 
 
 
Man kender huset og sørger selv for alt, herunder duge - lys – mad – kaffe 
m.m.  
Efterfølgende ryddes der op, støvsuges og rengøres i sal - toilet - hal - 
køkken.  
Man laver aftaler og  meddeler deltagerantal til Inge Boysen tlf. 51629707. 
Efterfølgende tilsender kassereren regning. 
 

 
 
Andre aftaler. 
 
For menighedsrådets brug af huset findes særskilt aftale. 
For arrangementer, der måtte falde udenfor de ovenfor nævnte, kan der 
træffes aftale i hvert enkelt tilfælde. 
 



 
 
 
Huset er ikke et almindeligt forsamlingshus, og derfor forventer vi, at der 
ved afholdelse af et arrangement altid vises hensyn til husets primære 
brug.  
 
Der gælder  følgende regler: 
Der må ikke nydes spiritus i Missionshjemmet. 
Vin og øl må nydes i begrænset mængde. 
Rygning er ikke tilladt. 
Evt. ødelagt porcelæn erstattes med 20 kr. pr. del. 
 
Foreningens kasserer, Kennet Rasmussen (74 66 63 83), sender efter-
følgende en regning til lejer.  
 

Yderligere oplysninger og reservation: 
HC. Hansen tlf.: 2327 6204 
 
 
 

 
 

 
Velkommen i Hjordkær 

Missionshjem. 
 
 

 
 

 
Priser og regler for brug og udlejning. 

 

 


