
OBS! 

Aktivitetskalender 

Aktivitet Dato Kl. 

Onsdagsklub.  

 

Onsdage 14.00 

Allehelgens 

gudstjeneste. 

Søndag den 6. nov. 15.00 

Menighedsrådsmøde i 

Gylling. 

Tirsdag den 8. nov. 19.00 

Fællesspisning. Fredag den 25. nov. 18.30 

Julemanden vækkes i 

Gylling. 

Søndag den 27. nov. 11.00 

Agurketid på Alrø, nej vel! 
Derfor: Brug din lokale avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk: deadline  
den 20. i måneden 

Salg af juletræer på Alrø. 
 

Da vores egne juletræer desværre ikke er 
store nok endnu,har vi importeret et parti 
fra fastlandet. 
Vi har åben for salg fra lørdag d.26/11 
kl. 10 til og med fredag d. 23/12. Vi 
træffes bedst i weekenden. Har du ikke 
mulighed for selv at transportere, vil vi 
gerne levere. 
Hvis du kommer, og vi ikke er hjemme, 
vælger du bare et træ, og vi afregner ved 
lejlighed 

 

Hilsen Gitte og Leif 
Alrøvej 344c 

tlf 51444296 / 30343703 

Vejboden Alrø støtter Dansk 
Flygtingehjælp 

-Sådan hedder bodens facebook-side. 
 

Fra boden sælger jeg overskuddet fra min 
egen og mange andres haver. 
 

Æbler, valnødder, jordskokker, marmelade 
mm.  Jeg har også fået nogle fine halskæder 
til at sælge i boden, og de er næsten væk. 

 

Siden 15. september har jeg sendt 12.000 kr. til 
Dansk Flygtningehjælp. 
 

Mange tak til dem, der har leveret varer til 
boden og også til dem, som har 
handlet der. 
 

Vi har holdt en hyggelig 
mostedag, hvor vi, trods et voldsomt regn- og blæsevejr, 
fik mostet og hygget. Hvis I har lyst til at komme her og få 
mostet jeres æbler, kan I ringe og lave en aftale. Prisen er 
3 kr. pr. liter most. Hvis I ikke har nogle æbler selv, kan 
det være, at jeg kan skaffe nogle, så er prisen 5 kr. pr. liter most. 

 

Rene og jeg har talt om at lave julepynt til at sælge fra 
boden. Til det skal vi bruge nogle låg som dem, man 
trækker af f. eks. tomatdåser. Hvis I sådan nogle, må I 
meget gerne komme ind med dem eller lægge dem i 
kassen til returglas. 
 

Venlig hilsen  
Kirsten 

Alrøvej 306 

Mobil 25676752 
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Redaktion:  Inga - inga376@hotmail.com og Bente - degnsminde@mail.dk 

Udkommer: Ca. den første i hver måned. 
Indlæg:  Til Inga eller Bente - senest den 20. i hver måned. 

    Redaktion 

    Inga Kristiansen                86552526 

    Bente Rasmussen                        86552142 

    E-mail: degnsminde@mail.dk 

 

    Alrø Borgerforening 

    Formand: Jan Clemmensen 86552098 

    Fritidsklub, børneaktiviteter: 
    Toke Lindeskov    22434801 

    Mette Nielsen   31332767 

    Mandagsaktiviteter: 
    Vælges til foråret.    

    Idræt/kajak: Leif Andersen 30343703 

    
    Alrø Forsamlingshus  

    Formand: Karsten Haufort 86552114 

    Udlejning: Lone Liboriussen 50950399  
 

    Alrø Menighedsråd 

    Formand: Bente Rasmussen 86552142 

 

    Alrø Onsdagsklub 

    Formand: Anne Herskind 86552305     
     
    Alrø Vandværk 

    Formand: Karsten Haufort 86552114 

    Kasserer: Jens Liboriussen 86552023 

 

    Alrøs hjemmeside 

    Kristoffer Hansen   86552075 

 

    Alrø Lokalråd 

    Jørgen Jensen   86552090 

 

 

 

 

 

SÆSONAFSLUTNING SÆSONEN 2016 : 
 

Vi vil gerne her fra Møllegården sige tak 
for sæsonen 2016. Vi glæder os allerede til 

den travle kalender, der venter i 2017. 
 

Vi har på søndag et ekstraordinært tilbud, 
der er svært at sige nej til. Så er 

tømmermændene efter høstfesten ikke for 
store, så kom til hyggelig efterårsbuffet 

med lækkerier, vi sammensætter specielt til 
dagen! 

 

Søndag d. 30. oktober kl. 12.00-14.00 

 

Buffeten bliver årets sidste åbningsdag på 
Møllegården, og vi håber på at se jer til 

sæsonens afslutning! : 
 

Normalpris 275,- 
 

 AFSLUTNINGSTILBUD  
PRIS PR PERSON 99,-  

 

Vi garanterer, at det bliver hyggeligt! 
 

 

 Bestil bord på info@grisestalden.dk 
eller tlf. 8655 2083 

 

Efterårshilsner 
Thomas & Martin 

HJEM - IS  Fredag den 4. november kl. 14.15 - 15.15 

   Lyt efter klokken 

                       

ALRØ MENIGHEDSRÅD 

Morgen– og aftenringning. 
 

30.10 - 15.11 op kl. 07.30 ned kl. 16.30. 
15.11 - 30.11 op kl. 08.00 ned kl. 16.00. 

 

 

 

.Allehelgens søndag 6. november. 
Alrø Kirke kl. 15.00 

 

Vi holder Allehelgens 
andagt, hvor navnene på 
dem der er døde i årets 
løb bliver læst op. I 
salmer og i ord vil vi 
tænke på vores døde og 
på alt det, de har betydet 
for os. 

Tirsdag den 8. november kl. 19.00. 
 

Offentlig konstituerende 
menighedsrådsmøde i Gylling 

Præstegård. 
 

 

 

I Alrø Kirke har der været tradition for 
at ringe med 2 klokker ved højtider, 
kirkeårets begyndelse samt vielser. 
Dette har ikke fundet sted det sidste års 
tid. Nu har vi fået automatik på begge 
klokker, men pga. visse startvanskelig- 

heder, har ingen klokker lydt den sidste 
uge. Det vil blive lavet, så 
der ringes til søndagens 
gudstjeneste. 

Fællesspisning 

Fredag den 25. november kl. 18.30 

 

Menu:  En overraskelse. 
 

 

Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og drikkevarer. 
 

Pris: 
Voksne: 35 kr. 
Børn 6 - 12 år 20 kr. 
 

Tilmelding senest mandag den 21. november. 
 

Annette: 2351 9556/ annette@liboriussen.com 

Eva: 5217 9123/evakrause-kjaer@hotmail.com 
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