
Alrø Borger - og Idrætsforening 
inviterer til 
høstfest. 

Lørdag den 28. oktober kl. 18.30 
I Alrø Forsamlingshus. 

Høstsild m. hønseæg, rug og æbler. 
Salat m. perlebyg og ærter. 

Hovedret: 
Oksesteg m. kartofler i peberrod og rødvinssovs. 

Glaseret skinke m. honning og gulerødder. 
Stegte majroer m. brombær og citron. 

Grønne bønner m. koriander og sennep. 
Sprøde salater af årstidens grønt m. creme fraiche. 

Dessert: 
Bagte blommer m. anis og vaniljecreme. 

Natmad: 
Hotdogs. 

Pris 300,00 kr. 

Bindende tilmelding senest den 20. oktober. 
Jan: 22 12 74 01 

mail: groenvej@live.dk 
Bente tlf.: 86 55 21 42, 

mail: degnsminde@mail.dk 

Kom til årets høstfest, der er plads til alle. 
Tag din ven, nabo, familie og mange flere med. Alle er velkomne. 

NYHED!!! 
Nu med stillelounge på loftet. 



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

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

Alrø Borgerforening 
Formand: Jan Clemmensen
22127401 
Fritidsklub, børneaktiviteter: 
Jesper Fogh 
30221512 
Jan Clemmensen
22127401 
Mandagsaktiviteter: 
Vælges til foråret.  
Idræt/kajak: Leif Andersen30343703 

Alrø Forsamlingshus  
Formand: Karsten Haufort 86552114 
Udlejning: Lone Liboriussen
50950399 

Gylling/Alrø menighedsråd 
Formand: Lone Riis
21277019 

Alrø Onsdagsklub 
Formand: Anne Herskind 86552305 

Alrø Vandværk 
Formand: Karsten Haufort 86552114 
Kasserer: Jens Liboriussen 86552023 

Alrøs hjemmeside 
Kristoffer Hansen
86552075 

Alrø Lokalråd 
Ib Krause Kjær
87800123 

 

Cafè Alrø har sidste åbningsdag torsdag den 
12. oktober. 

Der er åben for folkekøkken de første 3 
lørdage i november. 
Se venligst vores hjemmeside for info. 

Vi takker for denne sæson den 18. november. 

Vores sæson starter i marts. 
Kalender for 2018 kommer på vores 
hjemmeside inden den 1. oktober 
Cafèalro.dk 

Har en hilsen fra mange mange gæster, de 
giver mange roser til Alrø. De synes, at det er 
en meget velholdt og smuk ø. 



HJEM - IS Fredag den 13. oktober mellem kl. 13.00 - 
14.00  Herefter hver 14. dag 

 Lyt efter klokken. 
 

Fællesspisning 
Fredag den 17. november kl. 18.30 

Menu: Krydret grøntsagssuppe. 
Dessert: Surprise. 

Husk at medbringe tallerkener (god idé med dybe til suppen :-) ), bestik 
(husk ske), kopper, glas og drikkevarer (øl går generelt bedre til 
suppen end vin, men en hvid eller rosé kan bestemt bruges). 

Pris: 
Voksne: 40 kr. 
Børn 6 - 12 år 20 kr. 

Tilmelding senest mandag den 13. november. 

Rasmus: 4139 4744 eller rasmus_mynster@hotmail.com 

. 

01.10 - 15.10 op kl. 07.30, ned kl. 18.30. 
15.10 - 31.10 op kl. 08.00, ned kl. 18.00. 

Sommertid slut. 
1.11 - 15.11 op kl. 07.30, ned kl. 16.30 

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD 

Bazar i Alrø Forsamlingshus 
Lørdag den 4. november kl. 10-17 

Bogafdeling, fiskedam, tombola, 
børnehjørne og loppeting er blot lidt 
af det, som kan opleves, når Kirkens 
Venner arrangerer basar til fordel for 
julehjælp 2017. 

Kl. 10.00 Boderne åbner. 
Kl. 12.00 Underholdning. 
Kl. 14.00 Mannequinopvisning. 

Gæsterne kan indtage en let frokost 
eller drikke kaffe/te i cafèen. 



OBS! 
Aktivitetskalender 

ÆSKEN I VINTERHI
 
Da Bente og jeg har en del dejlige 
striktrøjer, sokker og huer til overs fra i 
sommer, har jeg besluttet at indrette en lille 
butik i vores ene længe på Alrøvej 118.
Der vil også være enkelte juleting, 
dekorationsmateriale og dørkranse.
 
Butikken er åben, når skiltet står ude ved 
vejen. 

Velkommen
Inge Kjær Nielsen 

Cafè Alrø søger gamle cykler. 

Har I cykler stående, som samler støv, så 
aftager vi gerne. 

Cyklerne skal bruges til kunst.. 

Studiekreds 
Onsdag den 25. oktober 

Poul Christian Overgaard holder foredrag 
om Johannes Møllehave. Møllehave har 
gennem årtier haft en enorm indflydelse 
på dansk kulturliv takket være sit 
omfattende forfatterskab, sine utallige 
foredrag, sine tekster til tv-programmer 
sine revyer og som præst og prædikant - 
det væsentligste for ham - er han nået 
langt ud. 

Studiekredsen afholdes hos Inge og Helge 
Kjær Nielsen, Alrøvej 118, kl. 19.30. 

Alle er velkomne. 

Den mørke tid er over os, og 
redaktionen vil derfor gerne opfordre alle 
gående og cyklende til efter mørkets frembrud 
at bære reflekser eller lygter. 
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