
Fastelavnssoldater 

Lørdag den 10. 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: 
Jan 22127401eller groenvej@live.dk senest den 5. 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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ALRØ RUNDT 2018 

-finder sted lørdag den 17. marts og er en 
aften for voksne, enlige eller par. 
Hvis du ikke har været med før, så skulle 
du prøve i år. Det plejer at være en rigtig 
hyggelig aften, hvor man får lejlighed til at 
møde alrøere, som man måske ellers ikke 
taler med i det daglige. Aftenen går ud på, 
at vi på skift besøger hinanden til et måltid 
mad. En uge før får du at vide,, om du skal 
være vært ved en forret, en hovedret eller 
en dessert, og hvor mange gæster du vil få. 
Det ligger normalt på 4 gæster, men kan 
variere med et par stykker. 
På selve aftenen begynder vi med forret kl. 
18.30. Er du ikke forrets-vært, vil du om 
eftermiddagen få besked om, hvor du skal 
møde til forret. På et bestemt tidspunkt 
åbnes der så en kuvert, der er afleveret på 
værtens bopæl nogle dage i forvejen, og af 
brevet deri fremgår, hvor hovedretten skal 
indtages. Efter hovedret og dessert 
gentager det samme sig, og vi slutter alle 
sammen på samme adresse til kaffe.  
Bindende tilmelding til Anne Herskind på 
tlf. 40318422 eller på mail 
kalleoganne@hotmail.com senest fredag 
den 9. marts. Lørdag den 10. marts 
fastlægges logistikken, og derefter får 
deltagerne besked om, hvilken del af festen 
man er vært ved, og hvor mange gæster 
man får. Ved tilmelding bedes du oplyse 
din adresse samt det telefonnummer, du 
kan nås på den 17. marts. 



HJEM - IS Fredag den 19. januar kl. 14.00 - 15.00
 Herefter hver 14. dag 

Lyt efter klokken. 
 

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD 

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 

Onssdag den 21. februar kl. 19.00 

Offentligt menighedsrådsmøde i 
konfirmandstuen i Gylling. 

Søndag den 25. februar kl. 10.00 
Højskoledag i Gylling 

10.00: Gudstjeneste i Gylling Kirke. 
11.00:”De stærkeste rødder har træer i 
blæst”. 
Ved Karsten Nissen 
12.30: Frokost 
13.30: ”Fra kartoffelskræller til salme- 
digter” 
Ved Steen Kaalø 

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 eller pr. mobile-
pay. 

Se evt. mere om dagen i kirkebladet. 

Arbejds/ rengøringsdag 
lørdag den 27. 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 Karsten Haufort på 
tlf. 86 55 21 14/ 24 27 21 14 
 
Venlig hilsen
Karsten Haufort 

ALRØ FORSAMLINGSHUS 



OBS! 
Aktivitetskalender 
OBS! 
Aktivitetskalender 
OBS! 
Aktivitetskalender 

FÆLLESSPISNING 

I fryseren i Forsamlingshuset er der en 
masse kød til biksemad. Der skulle nødig 
gå til spilde, så hvem er frisk på at lave en 
gang biksemad til fællesspisning i februar/ 
marts? 

THE A CAPPELLA ENSEMBLE. 

-det rusiske kor, gæster igen Alrø Kirke. 
Koret giver koncert den 6. marts kl. 19.00. 

Det har de 2 foregående gange været en 
stor oplevelse. 

SOLSKINSKAGE FRA ALRØ 
  

4 æg 
1  1/2 dl. sukker 
1 1/2 dl. mel 
1 tsk. hjortesalt 
  
Æggeblommerne piskes med det halve 
sukker. 
Blandes med mel og hjortetakssalt. 
Hviderne piskes med resten af sukkeret. 
Alt blandes - bages i randform i 30 min. 
knap 200 ° 
  
Serveres med jordbær kompot (svesker er 
også godt) og flødeskum. 
  
Opskriften er fra Thyra Laursen    
(Kristiansborg - Grønvej 6) 
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