
OBS! 

Aktivitetskalender 

Aktivitet Dato Kl. 

Onsdagsklub.  

 

Onsdage  

 

14.00 

Møde om Alrø  Arkiv. Onsdag d. 18. januar 19.30 

Fællesspisning Fredag d.  20. januar 18.30 

Rengøring i 

Forsamlingshuset 

Lørdag d. 28. januar 9.30 

Fællesspisning Fredag d.17. februar 18.30 

Generalforsamlinger Tirsdag d. 20. februar 19.00 

Fastelavnssoldater og 

fest 

Lørdag d. 25. februar 9.30 og 18.30 

Fællesspisning 

fredag den 17. februar kl. 18.30 

 

Menu:  
En stor overraskelse - glæd jer! 
 

Husk at medbringe tallerkener, bestik, 
kopper, glas og drikkevarer. 
 

Pris: 
Voksne: 35 kr. 
Børn 6 - 12 år 20 kr. 
 

Tilmelding senest tirsdag 
den 14. februar. 
 

Inge: tlf.: 86 37 13 26 

Else:  tlf.: 86 55 20 57 

 

HUSK: 
 

Fællesspisning den 20. januar kl. 18.30. 
 

Tilmelding senest tirsdag den 17. januar 
Anne og Kalle:  tlf.: 86552305  
Birgit og Johannes:  tlf.: 24825433  
 

 

Studiekreds den 23. Februar 19.30 

 

Fhv. sognepræst Jette Holm vil fortælle om 
N.F.S Grundtvigs person, liv og hans 
teologiske hovedtanker. 
 

Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær 
Nielsen, Alrøvej 118, Amstrup. 

NB!!!  Karsten H. vil gerne 
vide, om andre end ham har 
problemer med levering af 
Jyllandsposten.   
Tlf.: 86552114/24272114 

Fastelavnssoldater 
  
 Lørdag den 25. februar går Alrø-børnene fastelavnssoldater. 
 
Børnene mødes i Forsamlingshuset kl. 9..30 hvor de får uniformer på (medbring selv en hvid 
langærmet skjorte). Derefter køres børnene rundt til alle husstande på Alrø og synger fastelavns-
soldatersangen! 
Børnene samler penge ind til fastelavnsfesten om aftenen og til Skolekredsen ved Gylling Skole. De 
resterende penge fra indsamlingen bruges til et arrangement for børnene i løbet af sommeren. 
Det er en rigtig hyggelig tradition for børnene, som giver et fantastisk sammenhold – så mød op 
store som små og vær med! 
 
Alrø Borger- og Idrætsforening sørger for noget varmt at spise og drikke til frokost i 
Forsamlingshuset. 
 

Fastelavnsfest 
 
Lørdag aften er der så fastelavnsfest for små som store børn og deres voksne! 
Vi begynder kl. 19.00 med soldaterindmarch, derefter tøndeslagning med de udklædte børn (og 
voksne?). 
 
Derefter er der kaffe og fastelavnsboller. 
 
Festen er gratis og alle er velkomne! 
   
Tilmelding til begge arrangementer: 
Toke 22434801 eller tokelindeskov@gmail.com senest den 20.  februar 
 
P.S. Det vil være dejligt hvis der er mange der vil hjælpe: 
  
 Kørsel rundt på Alrø 

 Borddækning og pyntning af forsamlingshus 

 Oprydning 

 Madlavning 
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Redaktion:  Birgit - birgitsoegaard@hotmail.com og Bente - degnsminde@mail.dk 

Udkommer: Ca. den første i hver måned. 
Indlæg:  Til Birgit eller Bente - senest den 20. i hver måned. 

    Redaktion 

    Birgit Søgård                        24825433 

    Bente Rasmussen                        86552142 

    E-mail: degnsminde@mail.dk 

 

    Alrø Borgerforening 

    Formand: Jan Clemmensen 86552098 

    Fritidsklub, børneaktiviteter: 
    Toke Lindeskov    22434801 

    Mette Nielsen   31332767 

    Mandagsaktiviteter: 
    Vælges til foråret.    

    Idræt/kajak: Leif Andersen 30343703 

    
    Alrø Forsamlingshus  

    Formand: Karsten Haufort 86552114 

    Udlejning: Lone Liboriussen 50950399  
 

   Gylling/Alrø menighedsråd 

    Formand: Lone Riis  21277019 

 

    Alrø Onsdagsklub 

    Formand: Anne Herskind 86552305     
     
    Alrø Vandværk 

    Formand: Karsten Haufort 86552114 

    Kasserer: Jens Liboriussen 86552023 

 

    Alrøs hjemmeside 

    Kristoffer Hansen   86552075 

 

    Alrø Lokalråd 

    Jørgen Jensen   86552090 

 

Arbejds– rengøringsdag 

lørdag den 28. januar kl. 9.30  
 

Alle Alrøere opfordres til at komme og 
give nogle timer i den årlige rengøring af 
Forsamlingshuset. Vi har en lang række 
opgaver, der skal løses, og vi har brug for 
mange hænder.  
 

Vi starter kl. 9.30 og kl. 12.30 er der fælles 
frokost for alle der har lyst. Herefter 
fortsætter vi til opgaverne er løst.   
 

Bestyrelsen sørger for indkøb af mad og 
drikkevarer. 
  

Af hensyn til indkøb bedes du senest den 
25. januar tilmelde dig til undertegnede på 
tlf. 86 55 21 14/ 24 27 21 14  
  

Venlig hilsen 

Karsten Haufort 
 

 

 

 

HUSK 

ALRØ ARKIV 

 

Onsdag den 18. januar kl. 19.30  
i Forsamlingshuset 

 

- til en snak om, hvordan vi kommer 
videre , og måske får et overblik over, hvor 
meget materiale der er, 
samt hvordan det evt. 
skal opbevares. 

Alrø Forsamlingshus 

TAK 

Juletræsfesten den. 28. december var festlig og 
hyggelig som sædvanlig. Dejligt, at vi kan 
mødes ved juletid til hyggeligt samvær. Ingen 
tvivl om, at det er en stor aften for børnene. 
Jeg glæder mig over, at mine børnebørn får 
denne oplevelse med. Kæmpe tak til jer der 
gør arbejdet. 
Godt nytår - Else 

 

HJEM - IS  Fredag den 3. og 24. februar kl. 14.00 - 15.00 

   Lyt efter klokken 

                       

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD 

ALRØ RUNDT 2017- 
 

finder sted lørdag den 11. marts kl. 18.30. 
 

Har I ikke deltaget før, så går det ud på, at vi på skift spiser hos hinanden den aften 
og så samles til fælles kaffebord til sidst. Hvert sted træffer man nye mennesker. En 
uges tid i forvejen får man besked, om man skal lave forret, hovedret eller dessert, 
og man skal regne med at få 3-5 gæster på besøg. På selve dagen får man en kuvert, 
som skal åbnes på et bestemt tidspunkt i overværelse af gæsterne. Kuverten 
indeholder besked om, hvor næste ret skal indtages og hvornår. Værter til hovedret 
og dessert får mulighed for at tage afsted lidt før de øvrige for at forberede 
gæsternes ankomst. 
 

Bindende tilmelding senest den 3. marts til  
Anne Herskind, tlf. 40318422 eller kalleoganne@hotmail.com.  
Ved tilmelding bedes oplyst navn, adresse og telefonnummer.  
 

Nye deltagere er meget velkomne. 

Morgen– og Aftenringning 

 

15.01 - 01.02 op kl. 09.00  ned kl. 16.00 

01.02– 15.02 op kl. 08.30  ned kl. 16.30 

15.02 - 01.03 op kl. 08.00  ned kl. 17.00 

 

 

 

Torsdag den 19. januar kl. 19.00 

 

Offentligt menighedsrådsmøde i Alrø 
Forsamlingshus. 

Søndag den 5. februar  kl. 10.00 

Højskoledag på Alrø 
 

10.00: Gudstjeneste i Alrø Kirke. 
11.00:”Fra Emil fra Lønneberg til Ron- 
            ja Røverdatter”.  
            Ved Kaj Mogensen. 
12.30:   Frokost 
13.30: ”Værksted uden søm og skruer”. 
             Ved Leif Rasmussen. 
 

Alle er velkomne. Af hensyn til frokost 
og kaffe bedes der om tilmelding til 
Bente Rasmussen senest den 20 januar: 
degnsminde@mail.dk 

Tlf.: 86 55 21 42 

Fri entre - frokost og kaffe 100 kr. Der 
betales kontant på dagen. 
 

Se evt. mere om dagen i kirkebladet. 
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