Fællesspisning
Fredag den 17. november kl. 18.30
Menu: Krydret grøntsagssuppe.
Dessert: Surprise.
Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og
drikkevarer. Øl går generelt bedre til suppen end vin, men
en hvid, eller rosè kan bestemt bruges.
God ide med dybe tallerkener og skeer til suppen.

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

Tilmelding senest mandag den 13. november til Rasmus:
4139 4744 eller rasmus_mynster@hotmail.com
.

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

GYLLING - ALRØ
MENIGHEDSRÅD
Allehelgens søndag 5. 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.
Koncert i Gylling Kirke
Søndag den 12. november kl. 16.00

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Herskind 86552305

Vokalgruppen Papaya bringer den smukke
sydafrikanske kortradition til Gylling
Kirke. Papaya formidler sange og
fortællinger om liv og kærlighed, og om et
land der har fundet mod, styrke og
fællesskab gennem musikken.
Papaya går lige i hjerterne - hvad enten man
er 4 eller 80 år.
Efter koncerten kan man blive malet i
ansigtet med zuluprikker, prøve en afrikansk
djembe og hilse på sangerne.

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

Menighedsmøde i Gylling Kirke
Søndag den 19. november ca. kl. 11.30.

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort 86552114
Udlejning: Lone Liboriussen
50950399
Gylling/Alrø menighedsråd
Formand: Lone Riis
21277019

Alrøs hjemmeside
Kristoffer Hansen
86552075
Alrø Lokalråd
Ib Krause Kjær
87800123

På mødet vil menighedsrådet informere om
rådets arbejde i det forløbne år, samt
planlagte aktiviteter i det kommende år. Der
vil desuden blive orienteret om regnskab
2016 samt budget 2017/18.
Som afslutning på mødet vil der blive
serveret en kop kaffe/te og en bid brød.
Alle er velkomne til at komme og give deres
mening til kende med ris og ros samt forslag
til aktiviteter mm.

HJEM - IS

Fredag den 10. november kl. 14.00 - 15.00
Herefter hver 14. dag
Lyt efter klokken.

Jul på Traktørstedet
25. & 26. Nov. 2. & 3. 9. & 10. 16. & 17. Dec.
2017

Julebord med hjemmelavede
lækkerier
-o-

Alrøpigens sild, kapers, løg, karry-/æblesalat
Fiskefilet med rørt remoulade
Andepate med sveskekompot
Æbleflæsk
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Traktørstedets Julemedister, grønlangkål
& vores egen grove sennep
Lækre tarteletter med plukket høne og asparges
2 slags danske ost med frugtkompot
Ris a la mande med kirsebær i egen sirup
Kr. 225,Kan også bestilles ud af huset
Telefon 28 96 10 28 /
kontaktalro@gmail.com

OBS!
Aktivitetskalender
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.
Alle er hjertelig velkomne.

Taskforce Alrø
På forårets generalforsamlinger stod det
klart, at de forskellige foreninger har brug
for ekstra hænder til arrangementer i årets
løb.
Hvis du er interesseret i at give en hånd,
når det brænder på kontakt da
formændene for Forsamlingshuset, Borger
Idrætsforeningen og Lokalrådet.

Studiekreds
Torsdag den 23. november 19.30
Med titlen ”Præst for Fangerne” vil
fængselspræst Jesper Birkler fortælle om
kirken og dagligdagen i Enner Mark
Fængsel.

