HUSORDEN for Løgstør Sognehus
Østergade 10A, 9670 Løgstør
Kirkekontoret 98 67 10 61
Kirketjener Nina Skak Jensen 21 62 20 93

1. Sognehuset er et folkekirkeligt hus i Løgstør sogn. Det ejes af Løgstør kirke og bestyres af
Løgstør Menighedsråd.
2. Sognehuset er primært til brug for konfirmandforberedelse af store og små konfirmander,
babysalmesang, korarbejde for kirkens kor samt møder og studiekredse, arrangeret af
menighedsrådet, præster, organister og sognemedhjælper.
3. Sognehusets lokaler kan derudover anvendes af sociale og velgørende foreninger eller grupper i
Løgstør sogn mod en brugerbetaling på 10 kr. pr. person pr. gang. Der kan ikke reserveres lokaler
mere end 3 måneder frem, og der må ikke tages entré uden særskilt godkendelse af
menighedsrådet
4. Sognehusets lokaler kan ikke udlånes til private.
5. Sognehusets lokaler kan ikke udlånes til kommercielle formål eller til arrangementer, som er i
modstrid med folkekirkens formål.
6. Sognehusets køkken er ikke til madlavning, kun til anretning. Hvis der er brug for mere service
end det, som tilhører huset, kan det medbringes på dagen for arrangementet og skal fjernes igen
samme aften.
7. Sognehusets lånere medbringer selv kaffe, te og hvad dertil hører.
8. Sognehusets lånere skal selv sørge for opstilling af borde og stole til møder og aflevere det igen
som modtaget. Der fejes, og borde aftørres med en fugtig klud. Opvaskemaskinen skal være tømt
og alt ryddet til side, før man forlader huset.
9. Sognehusets bruger er ansvarlig for, at alle døre er låst, når man forlader stedet.
10. Foldedøren må kun betjenes af kirkens personale.
11. Yderdøre i salen mod nord må ikke anvendes – kun som nødudgang.
12. Sognehusets lydanlæg og AV-udstyr må kun benyttes efter aftale.
13. Rygning foregår KUN på terrassen mellem sognehus og kirke.
14. Anvendelse af Sognehusets lokaler sker ved aftale med kirketjeneren. Der underskrives en
formular, hvoraf det fremgår, at låneren er bekendt med denne husorden, samt hvem låneren er og
til hvilket formål, hvor mange deltagere, der forventes, og hvem der er den ansvarlige for lånet,
samt hvilke lokaler, der ønskes lånt.
15. Den ansvarlige låner kan få nøglen udleveret på Kirkekontoret i åbningstiden (kl. 10.00 –
12.00), hvor den også afleveres igen dagen efter brug.
16. Kirketjeneren har det daglige tilsyn med Sognehuset og dennes anvisninger og henstillinger
om brug af lokalerne skal følges.

Vedtaget af Løgstør Sogns menighedsråd den 12. feb. 2020.

