OBS!
Aktivitetskalender
Til salg

Nyt middel mod muldvaper.

4 personers mørkerød lædersofa, 2 brune
læderstole, 1 butlers tray (sofabord) og 2
sideborde. Alt i mørkt træ.
Møblerne trænger til behandling.
Samlet pris 1.000,00 kr.

Det ser ud til, at muldvarper ikke kan lide
marineret sild - så græsplænen er fin igen.
Hilsen
Lene

1 dobbeltseng i eg. Sælges med madras og
topmadras. Fremstår rigtig pæn.
Pris 800,00 kr.
Der er forslag om
loppemarked på Alrø
den 17. og 18. juni.

Venlig hilsen
Inga
8655 2526.

Kommentarer,
indvendinger, tilsagn
mm.
modtages gerne på redaktionen.

Aktivitet

Dato

Kl.

Onsdagsklub.

Onsdage

14.00

Gåtur

Torsdage

11.00

Strandrensning

Lørdag den 1. april

10.00

Skærtorsdag i Gylling
Kirke

Torsdag den13. april

16.00

Standerhejsning

Mandag den 1. maj

19.00

Sognetur

Onsdag den 17. maj

08.00

Standerhejsning.
Mandag den 1. maj 2017
kl. 19.00
Vi mødes på boldbanen ved
Forsamlingshuset til
standerhejsning og den årlige
start på sommerens aktiviteter.
Hver mandag i sommerens løb, vil
der være mulighed for at spille
fodbold, rundbold, petanque m.m.
Der er pølser på grillen,
øl og vand kan købes.
Medlemskab:
Sommeraktiviteter:
Voksne 50 kr. Børn 25 kr.
kajakklubben: 100 kr.

Redaktion:
Udkommer:
Indlæg:

Birgit - birgitsoegaard@hotmail.com og Bente - degnsminde@mail.dk
Ca. den første i hver måned.
Til Birgit eller Bente - senest den 20. i hver måned.

HJEM - IS

Hver fredag mellem kl. 13.30 og 15.00
Lyt efter klokken.

Redaktion
Birgit Søgaard
24825433
Bente Rasmussen
86552142
E-mail: degnsminde@mail.dk

Nyt fra Alrø Lokalråd!
Vi har haft konstituerende møde, og Alrø
Lokalråd består nu af:

-og Æsken åbner igen Skærtorsdag den 13. april kl. 13.

Alrø Borgerforening
Formand: Jan Clemmensen
Fritidsklub, børneaktiviteter:
Jesper Fogh
Jan Clemmensen
Mandagsaktiviteter:
Vælges til foråret.
Idræt/kajak: Leif Andersen

Formand Ib Krause-Kjær, Næstformand
Peder Liboriussen, Kasserer Rasmus
Mynster.

Det er lykkedes at finde flere nye, dygtige udstillere, og nu kan man også
se enkelte kinesiske antikviteter og småmøbler i varesortimentet. Der er
altså nok at kigge på.

22127401
30221512
22127401
30343703

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort
Udlejning: Lone Liboriussen

86552114
50950399

Gylling/Alrø menighedsråd
Formand: Lone Riis

21277019

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Herskind

86552305

Alrø Vandværk
Formand: Karsten Haufort
Kasserer: Jens Liboriussen

86552114
86552023

Alrøs hjemmeside
Kristoffer Hansen

86552075

Alrø Lokalråd
Ib Krause Kjær

87800123

En af rådets overordnede opgaver vil bl.a.
være at støtte relevante projekter med
ansøgning om midler og at være
katalysator, men ikke udførende/udfarende
kraft på projekterne.
Det kræver, at et projekt, der ønskes taget i
betragtning, ledsages af en henvendelse
med
oplysninger
om
initiativtager/ildsjæl/tovholder,
en
projektbeskrivelse der tager højde for alle
forhold mht. hvem-gør-hvad, evt. behov
for tilladelser mv. og ikke mindst et
budget.
I øjeblikket er følgende initiativer på
bordet, men de mangler tovholdere:

rum/skabe mv. til lokalarkivet.

markedsføring af øen, som et
selvstændigt projekt.

ny hjemmeside til øen (evt. sammen
med markedsføringen).

Alrøs involvering i projektet
RETHINK.
Har du mod på at tage tovholderrollen på
et af disse projekter, så kom glad og
kontakt os – så hjælper vi projektet på vej!

Kære Alrøer
I april og dele af maj kører vi gylle ud på vores
marker. Skulle der være nogle dage, hvor det er
til ulejlighed, bedes I venligst ringe.
Venlig hilsen
Kristian
2371 3275
Peder
2146 1098
Karsten
2277 5550

Vi vil på facebookgruppen “Alrø
Lokalråd” løbende offentliggøre indkomne
forslag, referater mv.
Alrø Lokalråd
Peder/Rasmus/Ib

SOMMEREN NÆRMER SIG

Som sidste år er der også workshops og børneaktiviteter. Se nærmere i
dagspressen og på Æskens hjemmeside www.aesken-alroe.dk
Æsken har også en webshop, og der er åbent hele året! Følg linket på
hjemmesiden.
Velkommen.
Inge

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD

Morgen– og aftenringning.
01.03 - 15.03 op 7.30 ned 17.30
16.03 - 26.03 op 7.00 ned 18.00
Sommertid begynder.

Onsdag den 20. april kl. 19.00
Offentligt menighedsrådsmøde/
budgetmøde i Gylling Præstegård.

Gylling Kirke

Skærtorsdag den 13. april kl. 16.00
Efter en stemningsfuld gudstjeneste
samles vi omkring et mindre måltid i
Kirken.

Nyt fra Alrø Kirke
Hen over vinteren er der plantet 9 nye
lindetræer på kirkegården. De er
plantet et stykke inde i forhold til de
eksisterende, da de på sigt skal afløse
de gamle træer.
Ligeledes er den gamle hæk på
kirkegården mod øst fjernet, og der er
plantet en ny takshæk. Det har givet
lys, luft og plads til stien bagved.

