
MØDESTEDET er startet på frivilligt initiativ af en 

kreds af borgere i Mølholm i 1990. 

MØDESTEDET foregår på Mølholm Skole, hvor alle 

aldersgrupper er velkomne til at deltage på så mange hold,  

de har lyst til. 

 TILMELDINGSAFTEN: 

Torsdag den 5. september 2019 kl. 18.30 - 20.00. 

BETALING AF KONTINGENT. 

GRATIS KAFFEBORD. 

 

Kontingent er 75,- kr. for hele sæsonen. 

På enkelte hold må der påregnes yderligere betaling, f.eks. 

madlavning og vinsmagning. 

 Der forventes oprettet følgende hold: 

Badminton: Flere hold. Se ved indskrivningen. 

Herrehockey: mandag og onsdag.   

                                                                                                                            

 

MØDESTEDETS IDÉGRUNDLAG:  
Et fælles samlingssted, hvor der ingen undervisning er i 

traditionel forstand, men hvor man henter inspiration hos 

hinanden. 

 

Kom frit frem, hvis du har ideer til vinterens aktiviteter, 

eller hvis du har talenter, MØDESTEDET kan trække på. 

 Litteratur 1: tirsdag aften - ulige uger 

Litteratur 2: tirsdag aften - lige uger 

Litteratur 3: onsdag aften - lige uger 

Litteratur 4: mandag aften - ulige uger 

Syng sammen: mandag aften - ulige uger 

Madlavning for mænd: torsdag aften - ulige uger 

Mad med krydderier m/k: mandag aften - lige uger 

Foredragsrække : 3 arrangementer – Folder med emner og datoer  

 

Skolen vil være åben hver mandag-tirsdag-onsdag-torsdag 

(dog også for badminton lørdag formiddag på skolen og  

søndag eftermiddag i Mølholmhallen). 

 

 udleveres på tilmeldingsaftenen. 

Vin/ølsmagning:1 arrangement - tidspunkt oplyses på  

tilmeldingsaftenen. Depositum 75 kr. betales ved indskrivning. 

Mal dig glad: torsdag aften - ulige uger 

Kig på kirker i Vejle og omegn: Eftermiddag. Tidspunkt efter aftale. 

Hyggestrik: hver/hver anden torsdag aften - kom som du kan.                         efter eget ønske) 

 

I tilfælde af overtegning har beboere fra  

Mølholm-området fortrinsret. 

 OBS. Ventelister ved litteratur og madlavning må påregnes! 

De fleste hold kører kun hver 14. dag. 

Starttidspunkt: uge 38 eller efter nærmere aftale. 

 

Opmærksomheden henledes på, at man i øvrigt følger  

skolens ferieplan. 

 Vær opmærksom på MØDESTEDETS opslagstavle lige 

 inden for skolens hoveddør. 

 



 

 

 

 

Har du spørgsmål?  

 

Kontakt en af os: 

 

 

Bestyrelsen: 

”MØDESTEDET” 

  

Formand 

Næstformand 

Kirsten Getreuer Schou 

Margrethe Hammershaimb 

41194391 

60709361 
 

Kulturcentret på Mølholm Skole 

Kasserer Jens Ole Hagelskjær 31356071 
 

 
Sekretær Lone Norden Møller 30256721 

 

 

 Jens Busborg 20671026 
 

 

 Anne Marie Larsen 29821804 
 

 

 Lise Hohn 28591947 

 

Suppleant 

 

Kirsten Eskildsen                                  

 

26547148 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for MØDESTEDET 

ønsker alle en rigtig god 

og hyggelig sæson 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. sæson 2019/2020 



 


