
Utleie Hånes Frikirke  
Tidsramme: Lokaler: Pris i kr: Pris medlemmer i kr: 

Weekend inntektsbringende arrangement 

Fredag kl. 17.00 – søndag kl. 15.00  

 

Kafe, kjøkken, kirkesal  

 

27 000 

 

20 000 

Weekend selskap 

Fredag kl. 17.00 – søndag kl. 15.00 

 

Kafe, kjøkken, kirkesal 

 

16 000 Etter bryllup leies 

eksternt vaskebyrå. Pris 2500,- 

pluss 50% i helligdager  

 

4 000 

Fredag kl. 17.00 - lørdag eller lørdag - søndag Kafe, kjøkken, kirkesal 12 000 2 500 

Fredag kl. 17.00, lørdag eller søndag Kafe, kjøkken, kirkesal 10 000 2 000 

Fredag kl. 17.00 - lørdag eller lørdag - søndag Kafe, kjøkken 3 500 1 200 

Fredag, lørdag eller søndag  Kafe, kjøkken 2 500 1 000 

    

Dag- eller kveldsarrangement 

Mandag – torsdag 

 

Kafe, kjøkken, kirkesal 

 

3 500 

 

600 

Dag- eller kveldsarrangement 

Mandag – torsdag 

 

Kafe, kjøkken 

 

1 800 

 

 400 

Barnebursdag, opp til 12år - varighet 2 timer 

Tidligst bookes 3 uker før 

Kafe, kjøkken, Gymsal inngår i 

prisen 

1 000 600 

 

Ansatte i Solkollen Hånes har «medlemspris» 

Regler: 

• Lokalene skal leveres tilbake i samme stand som da dere kom. 

• Kafe: Bord og stoler settes på plass. Smuler etc. fjernes med tørrmopp. Ved søl må gulvet vaskes.  

• Kjøkken: Vask kopper, bestikk og dekketøy etc. i oppvaskmaskinen.  

• Søppel legges sortert i søppelcontainere i boden. 

• Kirkesal: Ryddes. Ingen bespisning i salen. (Unntak kan gis til f.eks. bryllup). 

• Gymsal: Ryddes. Moppes ved behov. 

• Alle arrangementer, også lukkede selskaper, er alkoholfrie. 

• Da dette bygget er eid av en kristen menighet, er det ikke naturlig at det utøves annen religiøs tro. Dette forventer vi blir respektert fullt og helt.  

 

Av teknisk utstyr som fungerer ved utleie av kirkesal er det 1 trådløs håndholdt mikrofon, projektor og pc, som er koblet til 

lydanlegget. Skal det være mer avansert bruk med for eksempel instrumenter eller flere mikrofoner, må det leies inn en 

lydteknikker i tillegg. Dette koster kr. 500 pr time. 


