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X-Huset består af møde-, fest- og foreningslokaler, café, et veludstyret køkken, 

gymnastiksal, udendørs boldbane og bålplads med shelters.

Faciliteterne lejes ud til alt lige fra familiefester, firmaarrangementer til samvær efter 

begravelse eller bisættelse.

Vores lokaler er store og fyldt med lys - udendørsområdet giver mulighed for 

masser af frisk luft.

LOKALER
DAGLIGSTUEN – X-Husets store sal er godkendt til 149 personer

GAMLE SAL – Den “gamle” sal er godkendt til 80 personer

STORE MØDELOKALE – Plads til 25 personer

LILLE MØDELOKALE – Plads til 12 personer

GYMNASTIKSALEN – Lejes ud på time- eller heldagsbasis og kan bruges til overnatning

X-HUSET ER FOR ALLE

VI HAR RAMMERNE 
I FYLDER DEM UD!
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KØKKENFACILITETER
I kan selv stå for maden eller lave en aftale med en af vores dygtige kokke.

Køkkenet er udstyret med alt, hvad I måtte have behov for.

KØKKENET INDEHOLDER
2 store ovne, 2 komfurer med el-kogeplader, 2 gasblus, 2 køleskabe, 1 fryseskab, 

opvaskemaskine, 2 kaffemaskiner og service op til 150 gæster + fade, skåle mv.

EKSKLUSIVT 
STORKØKKEN
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PRIVAT
X-Husets lokaler er den perfekte ramme om livets store begivenheder lige fra barnedåb 

og konfirmation til bryllupsfester, runde fødselsdage og andre fejringer. Når du lejer et 

af vores festlokaler, får du samtidig adgang til det store, veludstyrede køkken samt de 

udendørs faciliteter. Du kan også leje gymnastiksalen til leg eller overnatning.

ERHVERV
Dagsmøder, konferencer eller kurser. X-Huset lægger hus til det hele og er gerne 

behjælpelig med forplejning i form af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. 

Ønsker I et aftenarrangement, er dette også muligt.

Vores udendørsfaciliteter er perfekte til f.eks. teambuilding.
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LYS, LUFT 
OG MASSER AF PLADS



X-Huset -| Birkevej 15B, Vester Hæsinge, 5672 Broby 

Telefon 61416777 |- E-mail: driftsleder@x-huset.dk - www.x-huset.dk

BÅLPLADS MED 
SHELTERS OG BOLDBANE
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