OBS!
Aktivitetskalender
29. oktober kl. 18.30
Høstfest
Hvis ikke du allerede har sat kryds i
kalenderen, så skynd dig at få det gjort.
Til høstfesten i år, vil Ole Vendelbo spille
under maden og frem til ca. kl. 22.30
Herefter spiller ”De Folkelige” op til dans.
Bandet består af 5 - 6 musikere, som
spiller meget afvekslende musik for alle
ører.
Maden er endnu ikke bestilt, men vi
garantere, at den bliver god!
Vi håber, at rigtig mange vil
møde op - tag gerne familie,
venner mm. med.

Åben kor-workshop.
Alrø og Gylling Kirker inviterer ALLE
sangglade til KOR-WORKSHOP med
sanger/instruktør Morten Kjær Nielsen
Onsdag den 14. september kl. 18.00 22.00.
Målet er at have en hyggelig musikalsk
sangaften med andre lokale, hvor der
samtidig forberedes 3 enkle rytmiske
korsatser til brug i forbindelse med
høstgudstjenesterne på Alrø og i Gylling,
henholdsvis den 18. og 25. september.

Kom og få en hyggelig dag….
Ta’ nabo, venner, og familie med
til en sjov dag i Forsamlingshuset.

Tilmelding til Marianne Lyst inden den 1.
september:
Tlf.: 86551050 eller mail ml@km.dk

Aktivitet

Dato

Kl.

Sommerfest på Alrø

Lørdag d. 3. september 14.00

Orienterings– og
opstillingsmøde.

Tirsdag d. 13. sept.

Generalforsamling i
onsdagsklubben.

Onsdag d. 14. sept.

14.00

Høstgudstjeneste

Søndag d. 18. sept.

10.30

Fælles
menighedsrådsmøde i
Gylling Præstegård

Onsdag d. 21. sept.

19.00

Høstfest på Alrø

Lørdag d. 29. oktober

19.00

Dagens program:
Kl. 14.00
Kl. 14.30

Kl. 19.00

Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod.
Aktiviteter: Sjov med Eva
Kongespil.
Rundbold.
Petanque.
Plæneklipperræs
Spisning.
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 27. august til
Jan: 8655298/22127401
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.

18.30

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

Redaktion:
Udkommer:
Indlæg:

Inga - inga376@hotmail.com og Bente - degnsminde@mail.dk
Ca. den første i hver måned.
Til Inga eller Bente - senest den 20. i hver måned.

Redaktion
Inga Kristiansen
Bente Rasmussen
E-mail: degnsminde@mail.dk

ALRØ

86552526
86552142

ONSDAGSKLUB
ALRØ ONSDAGSKLUBAfholder
ordinær
generalforsamling
onsdag den 14. september kl. 14.00 i
Forsamlingshuset.

Alrø Borgerforening
Formand: Jan Clemmensen
Fritidsklub, børneaktiviteter:
Toke Lindeskov
Mette Nielsen
Mandagsaktiviteter:
Kalle Karlson
Idræt/kajak: Leif Andersen

86552305
30343703

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort
Udlejning: Lone Liboriussen

86552114
50950399

Alrø Menighedsråd
Formand: Bente Rasmussen

86552142

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Herskind

86552305

Alrø Vandværk
Formand: Karsten Haufort
Kasserer: Jens Liboriussen

86552114
86552023

5)
6)

Alrøs hjemmeside
Ib Krause Kjær
Kristoffer Hansen

87800123
86552075

7)

Alrø Lokalråd
Jørgen Jensen

86552090

86552098
22434801
31332767

Kære Alrøere
Så er avisen igen på gaden efter en lang
sommerferie. Vi håber, at I vil fortsætte med
at sende indlæg, sjove kommentarer, billeder
m.m.

HJEM - IS

Hver anden lørdag kl. 10.15 - 11.15
Lyt efter klokken

ALRØ MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsvalg den 8/11 2016

Dagsorden:

Er kirken mere død end levende?
Skal vore børn overhovedet vide noget om kristendom?
Er det i orden at lukke de tomme kirker?
Skal kirken kun holde åbent om søndagen?

1)
2)
3)
4)

Har du en mening om det, kan du være den, vi har brug for i menighedsrådet.
Vi søger personer, der har en mening, og som ikke er bange for at sige den, og som gerne
vil være med til at beslutte, hvordan kirken skal være hos os.
Kom evt. til et menighedsrådsmøde og se, hvad vi beskæftiger os med.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab v/ kassereren.
Valg til bestyrelsen, på valg er:
Andreas Boelsmand.
Conni Wesche
Anne Herskind.
Valg af suppleant
Kirsten Købke Kristensen
Valg af revisor, på valg er:
Annette Liboriussen.
Valg af revisorsupp:.på valg er:
Jørgen Jensen.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være forman
den i hænde senest den 7. september
Eventuelt.

Onsdagsklubben optager gerne nye
medlemmer, så mød gerne op og vær med.
Klubben byder på kaffe i forbindelse med
generalforsamlingen
og
Thorvald
Gavnholt byder på kage.
P.b.v.
Anne Herskind
Formand.

På Alrø og i Gylling er det besluttet at lægge menighedsrådene sammen. Der skal vælges
4 medlemmer fra hvert sted. De nye menighedsrådsmedlemmer skal dels samarbejde om
begge sogne, men også være en del af det nye storpastorat, som består af Alrø, Gylling,
Ørting, Falling, Hundslund og Torild.
Det er SÅ vigtigt, at 4 personer på Alrø er klar, når det nye menighedsråd træder til. Vi er
et lille sted ude i den store verden på den anden side af dæmningen, og vi kan kun få
indflydelse, hvis vi står sammen om kirken, foreningerne og andre aktiviteter på Alrø.
Der afholdes orienteringsmøde/opstillingsmøde den 13/9 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Kandidatlister kan indleveres fra den 20/9 kl. 19.00 til den 27/9 kl. 19.00 til
valgbestyrelsen (Bente Rasmussen og Inge Kjær Nielsen)
Hvis der kun indleveres én liste, bortfalder valget.
SÅ DERFOR: MØD OP OG FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN KIRKE.!
Morgen– og aftenringning
15.08– 14.09 op kl. 7.00, ned 20.00
15.09-- 01.10 op kl. 7.30, ned 19.30

Søndag den 18. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Under 5. vers af ”Nu falmer skoven” er
der traditionen tro offergang.
Det indsamlede beløb går til Kirkens
Korshær.
Efter gudstjenesten serveres høstsuppe i
Alrø Forsamlingshus.

