
Kom og få en hyggelig dag…. 

Ta’ nabo, venner, og familie med 
til en sjov dag i Forsamlingshuset. 

Dagens program: 

Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. 
Kl. 14.30 Aktiviteter:

Kongespil. 
Rundbold. 
Petanque. 
Plæneklipperræs 
Fremstilling af heks 

Kl. 18.30 Spisning. 
Kl. 21.00 Bålet tændes . 

Det er frivilligt på hvilke tidspunkter af dagen, man har lyst 
til at deltage, men af hensyn til aftenens arrangement bedes man 

tilmelde sig senest lørdag den 17. juni til 
Jan: 2212 7401 

Der vil i løbet af dagen blive grillet en gris, og man medbringer selv 
salat og eller brød til fælles tag-selv-bord. 

Øl, vand og vin kan købes til fordelagtige priser. 

Pris for aftenens arrangement: 35 kr. 

P.S. Borger/Idrætsforeningen har brug for hjælpende hænder til opsætning af telt 
torsdag den 22. juni kl. 19.00 

og 

Der er fælles oprydning/rengøring 
Søndag kl. 11.00 for dem, som har tid og lyst. 

 



Loppemarked 
den 17 og 18. Juni 2017 kl. 9-16.

 

Vi holder igen ø-loppemarked og alle er velkomne til at deltage, 
også butikker og restauranter. 

Vi håber på, at det bliver en hyggelig og travl weekend med stor 
købelyst.

Deltagerne deles om udgifterne til annoncering, så tilmeld jer til 
Anne på: kalleoganne@hotmail.com eller 4031 8422.

  
Hvis I sælger særlige effekter, menuer, is eller andet, så fortæl 
det gerne til mig, så vi kan få det nævnt i annonceringen. Jo 

flere lokale påhit, jo større interesse kan vi få skabt.

Hjælp til at skrive og opsætte skilte, opslag på nettet, i aviser 
mv. ønskes.
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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 

Borger-Idrætsforeningens kajakker! 

Er du frisk på at komme ud og sejle i 
kajak, og nyde naturen ved vores skønne 
ø? - Så er der mulighed for at benytte 
Borger-Idrætsforeningens kajakker alt det 
du vil for blot 100 kr. for hele sæsonen. 
Ønsker du ikke medlemskab, koster en 
enkelt tur 25 kr.. 

Borger-Idrætsforeningen har 3 
singlekajakker og 1 toer-kajak med 
tilhørende pagajer og redningsveste. 
Kajakkerne ligger ved vandet på Alrøvej 
344 c hos Gitte og Leif og pagajer ligger i 
laden. 

Fælles kajaksejlads om torsdagen! 
Torsdag aften er der fælles kajaksejlads 
for dem, der har lyst til at sejle en tur med 
start den 4. maj. Du er også velkommen til 
at komme med din egen kajak og sejle 
med. 

Kajaktur rundt om Alrø! 
En lørdag eller søndag i august 
planlægges en kajaktur rundt om Alrø. Der 
er pause ved Elses hus med pølser, brød 
og drikkevarer. 

Weekendtur på Silkeborgsøerne! 
Hvis der er interesse for en weekendtur i 
kajakker på Silkeborgsøerne, vil vi 
arrangere en tur med overnatning i løbet 
af sommeren. 

På Borger-Idrætsforeningens vegne 
Gitte og Leif. 

ALRØ 
BORGER/IDRÆTSFORENING 



HJEM - IS Hver fredag mellem kl. 13.30 og 15.00 
Lyt efter klokken. 
 

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD 

Morgen– og aftenringning. 

01.05 - 14.08 op 7.00 ned 21.00 
15.08 - 14.09 op 7.00 ned 20.00 

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 

Offentligt menighedsrådsmøde i Alrø 
Forsamlingshus. 

Friluftsgudstjeneste 
2. Pinsedag den 5. juni kl. 11.00. 

Traditionen tro har alle provstiets 
præster tilrettelagt en fælles 
friluftsgudstjeneste for menighederne i 
samtlige sogne i provstiet. I år finder 
gudstjenesten sted ved 
Valgmenighedens Kirke. 

Medbring selv klapstol eller tæppe. 
I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i 
Kirken. 

Kirkebil kan benyttes. 

Onsdag den 17. maj 
Alrø sommerudflugt. 

Pensionister og andre interesserede inviteres på den traditionsrige sommerudflugt. 
I år går turen til Mariager og egnen omkring Fjorden. 
Vi kører først til Fyrkat og undervejs serveres kaffe/te og boller. Fra Fyrkat går 
turen mod Mariager og Klosterkirken. 
Kl. 12.30 spiser vi frokost på Restaurant Postgården og fortsætter herefter rundt 
om Fjorden og passerer på vejen Assens saltudvinding. 
Kl. ca. 15.30 drikker vi eftermiddagskaffe/te i Bramstrup Bakker. 

På turen vil Ulrik fortælle om Fyrkat, Klosterkirken, saltudvinding m.m. 

Alrø Forsamlingshus:  8.00 
Gylling:  8.15 
Banegården i Odder:  
8.30 

Tilmelding : 
Tove Lave tlf.: 2896 5520 
Senest den 10. maj. 
Pris 100 kr. 



OBS! 
Aktivitetskalender 

God sommer til alle! 

Redaktionen holder sommerferie til midt i 
august. Vi takker for alle indlæg og 
meddelelser, det har været dejligt, at der er 
kommet så meget. 

Vi ser frem til, at I alle vil fortsætte med at 
støtte op om avisen, når den udkommer igen 
efter sommerferien. Agurketiden skulle jo 
nødig indfinde sig på redaktionen, så fat 
pennen og kom i gang! 

Byttes! 

Lidt defekt Massey - Ferguson byttes gerne 
med en Grå, der kan trække en jolle. 

Henvendelse til Kallle 
Tlf.: 8655 2305 

Tusind tak til alle, der deltog i min 
fødselsdagsfest. Tusind tak for alle gaver og 

opmærksomheder af enhver art.
Det luner en bondemands hjerte.

Venlig hilsen
Niels 


