Skovlunde Kirkekontor
Lundebjerggårdsvej 3A
2740 Skovlunde
www.skovlundekirke.dk

mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00
torsdag 13.00 – 17.00
Tlf: 44 94 48 97
skovlunde.sogn@km.dk

Lejer
Navn:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

Postnr. By:

E-mail:

Ansøger hermed om afholdelse af mindekomsammen i Skovlunde kirkes lokaler
_____dag den: ____________________________________
Hvad lejes
Sæt X

Lokale m.m.

Antal personer der skal
dækkes bord til

Studiekredsen eller Pejsestuen
Pejsestuen
Pejsestuen og Studiekredsen

(max 54)

Max 2 timer
inkl. oprydning
Fra kl.
Til kl.

(max 110)
(max 150)

Pris
1500
3000
4500

I alt opkræves - via faktura til e-boks
Bemærkninger fra lejer:

Her anføres hvad lejer selv medbringer, så personalet kan dække op i forhold til fortæring.
Regelsæt for leje af lokaler:








Lokalet lejes til afholdelse af mindekomsammen efter afholdelse af begravelse eller bisættelse fra
Skovlunde kirke.
Lokalet udlejes maksimalt 2 timer og lokalet skal derfor være forladt inden for de 2 timer.
Det er ikke tilladt at drikke øl, vin eller spiritus på kirkens udendørs områder.
Man skal selv bortskaffe vin-, øl- og vandflasker.
Skovlunde kirke og kirkecenter er røgfrit
Der skal tages hensyn til andre samtidige selskaber
Der tages forbehold for ekstra rengøring i forbindelse med tilbagelevering af lokalet

Ovenstående er gennemlæst og accepteret
Dato:

Godkendt dato:

____________________________
Underskrift lejer

_______________________________
Skovlunde Menighedsråd

Skovlunde Kirkekontor
Lundebjerggårdsvej 3A
2740 Skovlunde
www.skovlundekirke.dk

mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00
torsdag 13.00 – 17.00
Tlf: 44 94 48 97
skovlunde.sogn@km.dk

Såfremt lånet godkendes kan følgende oplyses:






Kirketjeneren kontakter lejeren inden arrangementet og aftaler nærmer om ønsker
Kirketjeneren dækker bord med blomster, lys og servietter, glas, bestik og porcelæn alt efter hvad der
aftales. Duge, lys, servietter og andet til borddækning kan ikke medbringes.
Køkkenet er kun beregnet til at anrette i, og der kan således ikke laves mad.
I lejen er inkluderet kaffe og te, sukker og mælk, lys og servietter.
Lejeren står selv for at levere det der skal nydes under mindesamværet. Det skal være leveret til køkkenet
senest en time før.

Der vil være personale fra kirken, der tager sig af borddækning, kaffebrygning, opvask mv.
Kirketjeneren er Menighedsrådets repræsentant på stedet og vedkommendes anvisninger skal følges.

