
Foredrag i Aula’en på Guldhøj onsdag 
7. december 2022  kl.18.00

Guldhøj

 
Vi håber du vil få en god 
oplevelse...
Fremvis venligst denne Kvittering ved  
indgangen, 
-på print eller på Mobiltelefon...

Foreningshuset Guldhøj
Guldhøj er en forening stiftet i 2019, som holder til i en del af den tidligere Guldhøj Skole. Lokalerne 
er stillet til rådighed af Faaborg Midtfyn Kommune. Foreningen har indgået en brugeraftale med 
kommunen. Foreningen betaler forbrugsafgifter og sørger for indvendig vedligeholdelse. Guldhøj 
er et hus i tre plan, ialt 1.800 m2.
Huset Guldhøj drives udelukkende af frivillige. Guldhøj er et foreningshus med bred appel til alle 
borgere på tværs af alder og interesser. Foreninger, organisationer og interessegrupper kan leje et 
lokale til en god pris...
Bliv medlem af Guldhøjs Støtter - Kun 100,- kr. for et kalenderår og støt op om et godt projekt...
Medlemskabet giver samtidig adgang og rabatter til kommende arrangementer på Guldhøj...
-Bliv medlem af Guldhøjs Støtter 2023, - kun 100,-    
betal på MobilePay 972420... 
på forhånd tak...

F

Tak for indbetalingen på 95,- kr
og din interesse for arrangementet...

Kvittering 
og adgangsbillet

Guldhøjs  Støtt
er

Adgangsbillet

Amdi bliver til
Rune Skyum-Nielsen og Thure Lindhardt

Journalist og forfatter 
Rune Skyum-Nielsen

Skuespiller 
Thure Lindhardt

Guldhøj
Huset - med plads til alle...

GULDHØJ 
Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com  

www.guldhoj.dk Billetten er noteret og reserveret
 på vor liste...
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Guldhøj

FOREDRAG

Amdi  

bliver til
... 

INDGANG 2
Afhent  din Billet du har købt  ved forsalg og evt,
restsag...

Indgang 1/ Vis Billet!
Alle med købte billetter,  
som er sendt pr. mail...
Vis: Billetter på print eller  
mobiltelefon...
-Vi tjekker på listen...

Indgang 2/ Afhent din Billet!
Her afhentes betalte billetter og salg
af evt. rest billetter......
(Billetter købt forsalg uden  
mailadresse...)

Amdi bliver til... 
Foredrag i Aula’en  
på Guldhøj  
onsdag 7. december  
2022 kl. 18.00

Information
-der bliver ”fuldt hus” på  
Guldhøj til dette foredrag...

Her lidt praktisk information...
Vi har solgt, stort set alle billetter til foredraget i 
forsalg - så der bliver ”fuldt hus” til dette  
spændende foredrag...
Adresse: Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe
Parkering: Den store P-plads ved Idrætscenter...
Trappeopgang: Benyt udvendige trappe...  
Indgang 1   - Hvis du har et print af din billet  
Indgang 2   - Afhentning af betalte billetter
                     og evt. restsalg... 
      -kom i god tid - vi åbner dørene kl. 17.00

 
Vi håber du/ I vil få 
en god oplevelse...
Vi åbner dørene kl. 17.00 
- Vin, Øl og vand kan 
købes i ”Baren”

Bog&Ide Ringe  
er til stede med  
salg af bogen  
”Amdi bliver til”

-På gensyn på Guldhøj!

Guldhøj
Huset - med plads til alle...

GULDHØJ 
Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com  

www.guldhoj.dk 

Guldhøjs  Støtt
er

-Bliv medlem af Guldhøjs Støtter 2023, - kun 100,-    
betal på MobilePay 972420... 
på forhånd tak...

INDGANG 1
Vis 

din billet på print 

eller Mobil...


