
Foreningen 

Øster Lindet Forsamlingshus 

Kontaktperson: Aage Fredsted tlf. 74 84 62 60  

                                                  mobil. 23 49 80 36 

Bestyrelsen 

Formand: Aage Fredsted tlf.74 84 62 60  
tlf.23 49 80 36 

Næstformand: Børge Brunsvig tlf.21 25 60 25 

Sekretær: Inger-Lise Vernersen tlf.74 84 65 78 
tlf.61 51 65 78 

 Nis Jørn Fuglsig tlf.30 49 49 26 

 Jørn Aarup tlf.50 84 64 24 

Suppleanter: Helle Mikkelsen tlf.60 92 13 34 

 Villy Batz Tlf.29 66 57 20 

   

Kasserer: Svend Clausen tlf.20 71 64 40 

( uden for bestyrelsen ) 

 

Se hjemmesiden http://www.osterlindet-by.dk 

                                                 Se under foreninger. 

Øster Lindet 
Forsamlingshus 

Sønderjyllands ældste forsamlingshus 

Nu med nye toiletter og handikap-indgang 

 

 

 

Terpvej 19 Øster Lindet 
6630 Rødding 

 



 Lidt af historien bag huset: 

I feb. 1894 samledes en del kvinder og mænd på en af 

gårdene i Øster Lindet Sogn for at drøfte et samlingssted. 

Det førte til, at 63 af sognets beboer tegnede sig for et 

garantibeløb til indbetaling i flere rater, og med dette 

kunne der stilles et byggelån til rådighed. Huset blev 

bygget på en grund stillet til rådighed af gdr. Jens 

Schmidt, Fyrrelund. 

Øster Lindet Forsamlingshus er egentlig det næstældste 

beliggende i Nordslesvig - grundlagt i efteråret 1894 - og 

kun uenighed om, hvor i sognet huset skulle opføres, 

gjorde, at Skrave kunne tage deres forsamlings i brug kort 

tid før Øster Lindet. 

Til gengæld har Øster Lindet det ældste forsamlingshus, 

der fortsat er i brug. 

Forsamlingshuset har på mange måder dannet ramme 

om det kulturelle og sociale liv i landsbyen gennem alle 

årene, og er fortsat omdrejningspunkt for sognets 

kulturelle aktiviteter, ligesom familiefester og 

arrangementer fortsat finder sted hed. 

     Sal lejepr. 01. 01. 2017:  

  Leje af hele huset  2.800 kr. 

 Leje af store- og mellemsal 2.300 kr. 

 Leje af mellem- og lillesal 1.500 kr. 

 Leje v/møde af kortere varighed    500 kr. 
 (alle priser er incl. moms) 

                Der kan dækkes til ca. 140 personer 

         Ved bestilling betales et depositum på 500 kr. på: 

         Reg. nr. 2451 konto nr. 7300010191 kan benyttes. 

                            Huset er et nøglehus. 

           Kontaktpersonen står for al udlejning og alle aftaler 

           i forbindelse med huset, herunder udlevering af  

            nøgle og aftale om betaling. 

Huset incl. inventar skal afleveres i samme 

stand, som det blev overtaget. 

Huset skal være ryddet umiddelbart efter 

arrangementet. 

Ituslået porcelæn og glas samt manglende 

køkkengrej skal erstattes. 


