Fastelavnssoldater
Lørdag den 22 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:
Jesper 30 22 15 12 eller jesperfogh@gmail.com senest den 15. februar
P.S. Det vil være dejligt hvis der er mange der vil hjælpe:
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Er Bibelen ved at miste sin betydning?
Torsdag d. 27. februar kl. 19.30
Helge Kjær Nielsen
Bibelen er blevet kaldt ’Bøgernes bog’. På
den måde har man villet betegne den som
den vigtigste af alle bøger. I vores del af
verden synes Bibelen imidlertid at blive
tillagt mindre og mindre betydning. Den
læses af stadig færre. Den spiller ikke
samme rolle som tidligere i skolen.
Kendskabet til dens indhold mindskes. Alt
det er der flere forståelige årsager til. Vi
skal drøfte de vigtigste af dem. Vi skal
også drøfte, hvorfor der stadig er nogle,
der anser Bibelen for at være en helt
grundlæggende bog for mennesker.
Hvordan kan synet på Bibelen være så
forskelligt? Aftenen kommer med andre
ord til at handle om emnet ’bibelsyn’, der
aldrig har mistet sin aktualitet.
Studiekredsen samles hos Inge og Helge
Kjær Nielsen, Alrøvej 118
Alle er velkomne.
Af pladshensyn vil vi gerne bede jer, der
ønsker at komme, om at lade os det vide
senest et par dage før det enkelte
arrangement.
Tlf. 86371326.
Mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com;
hkn@cas.au.dk

Hjertelig tak
For venlig deltagelse og de smukke blomster ved
Asta Paaskes
bisættelse.
På familiens vegne
Gunnar
En stor tak til Cafe’ Alrø

HJEM - IS

Fredag den 14. februar kl. 14.27 - 14.47
Lyt efter klokken.

Fællesspisning
Fredag den 31. januar kl. 18.30
Menu:
Chili con carne med ris
Kaffe/te med sødt.
Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og drikkevarer.
Pris:
Voksne: 40 kr.
Børn 6 - 12 år 20 kr.
Tilmelding senest tirsdag den 27. januar:

Anne Herskind: 4031 8422/kalleoganne@hotmail.com
Else Busk: 8655 2057/hanselse@mail.dk

.
GYLLING - ALRØ
MENIGHEDSRÅD

Morgen– og Aftenringning
01.02– 15.02 op kl. 08.30 ned kl. 16.30
15.02 - 01.03 op kl. 08.00 ned kl. 17.00

Søndag den 23. februar kl. 19.00
Aftensangsgudstjeneste i Alrø Kirke.

Kreaaften
Håber, at I alle er kommet godt ind i
det nye år.
Vi er klar til at lave en masse kreative
ting sammen med jer igen.
Alle kan komme og være med,
medbring blot det, du gerne vil lave.
Kom også selvom du måske ikke er
så kreativ, det kan være, at du kan få
nogle gode ideer.
Vi har kaffe på kanden.
29. januar
12. og 26. februar.
Alle dage er fra 18.30 til 22.00 (ca.)

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
Offentligt menighedsrådsmøde i Alrø
Forsamlingshus

Vi glæder os til at se jer
Mvh.
Helena og Lucca.

OBS!
Aktivitetskalender
ALRØ RUNDT 2020
-Finder sted lørdag den 14. marts.
Er du ny deltager, så går det hele ud på, at vi på skift besøger hinanden til forret, hovedret
og dessert, og så samles alle deltagere til sidst til kaffe.
Førstegangsdeltagere kan selv vælge, om de vil være værter ved en forret, en hovedret
eller en dessert. Du får en uges tid i forvejen besked om, hvor mange gæster du får; men
det vil typisk ligge på 4.
Den 14. marts om eftermiddagen bliver alle, der ikke er forretsværter, ringet op med
besked om, hvor de skal spise forret kl, 18.30, og derefter gives der i aftenens løb besked
om, hvor næste ret skal indtages. Ved hver ret møder man nye mennesker.
Alle er velkomne, og det er en god måde at lære folk på øen at kende.
Bindende tilmelding med oplysning om din adresse og dit telefonnr.
senest den 6. marts - og helst på mail - til :
Anne Herskind, kalleoganne@hotmail.com
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Gåture fra
Torsdage
Forsamlingshuset.

11.00

Onsdagsklubben
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14.00

Kreaaften

Onsdage i ulige
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18.30 - 22.00

Fællesspisning

Fredag d. 31.
januar

18.30

Generalforsamling Onsdag d. 19.
er
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19.00

Fastelavn

Lørdag d. 22.
februar

9.30 og 19.00

Studiekreds

Torsdag d. 27.
februar

19.30

