Fira din högtid
i lantlig idyll!
Matlagning på plats rekommenderas inte i någon av gårdarna.
Städning utförs av hyresgästerna själva.

Markims församlingshus

För bokning och mer information samt prisuppgifter,
kontakta församlingsexpeditionen, tfn: 08-511 862 40
e-post: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se
Vägbeskrivningar samt kartor hittar du på vår hemsida
www.vallentunaforsamling.se

www.vallentunaforsamling.se
08-511 862 00

Frösundagården

Du vet väl att Vallentuna församling har tre medeltida
sockenkyrkor och två trivsamma festlokaler för uthyrning,
i naturskön miljö på bara 10-15 minuters bilavstånd
från Vallentuna centrum?
Markim, Orkesta och Frösunda kyrkor
är ofta i bruk för både dop, vigsel och
begravning. Många uppskattar den
inramning som våra landsbygdssocknar
ger till livets stora högtider. Då kan det
också vara praktiskt att fortsätta samvaron
på nära håll. Våra församlingshem lämpar
sig väl för såväl fester som dop- och
begravningskaffen och passar särskilt bra
för dig som vill anlita catering eller ordna
med egen förtäring.

Frösundagården ligger ett
stenkast från Frösunda kyrka och
dessutom på promenadavstånd
från Roslagsbanans hållplats. Tåg
avgår från och till Stockholms
Östra varje timme mellan c:a
05.00 och 01.00.

Mitt emellan Markims och
Orkestas kyrkor ligger Markims
församlingshus, lätt nåbart med
bil från båda kyrkorna. Huset
inrymmer en rymlig samlingslokal
med plats för upp till 80 sittande
gäster. Piano finns.

Gården inrymmer stor samlingssal med plats för 90 sittande
gäster, en mindre matsal med
plats för 8-14 gäster, sällskapsrum
med öppen spis för upp till 12
personer, samt ett mindre rum
för sammanträden eller skapande
verksamhet. I stora salen finns
piano.

Det stora lantköket är utrustat
med porslin, glas och bestick för
80 kuvert, stor kaffebryggare,
snabbdiskande diskmaskin,
standardspis med ugn, mikrovågsugn samt ett kylskåp med
frysfack.

Köket är utrustat med porslin,
glas och bestick för 90 kuvert,
stor kaffebryggare, snabbdiskande diskmaskin, vanlig
spis med glaskeramikhäll, två
varmluftsugnar, mikrovågsugn
samt två fullstora kylar varav en
med frysfack.

