OBS!
Aktivitetskalender
Salg af juletræer på Alrø

Alrø Rundt 2016

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.28/11
kl 10.00 til og med lørdag d. 19/12. Vi
træffes bedst i weekenden. Har du ikke
mulighed for selv at transportere, vil vi
gerne levere.

Brænder du for at være kaffevært ved Alrø
Rundt 2016? Så kontakt mig lige, så vi kan
finde en dato, der passer dig.
Hilsen
Anne Herskind
kalleoganne@hotmail.com
86552305/40318422.

Hilsen Gitte og Leif Alrøvej 344c
Tlf.: 51444296 /30343703

Aktivitet

Dato

Kl.

Onsdagsklub.

Onsdage

14.00

Julemanden vækkes i
Gylling

Søndag den 29. novem- 11.00
ber

Adventshygge hos Ma- Søndag den 29. novem- 15.00
ria og Karsten
ber.
De ni læsninger i Alrø Søndag den 6. decemKirke.
ber.

JULE-FÆLLES TA’SELV BORD
I anledningen af julen indbyder Alrø Borger-og
Idrætsforening til fælles ta’selv bord i Forsamlingshuset mandag den 28.12.10 kl. 18.30
Alle medbringer en ret til fælles ta’selv bord, dvs. en
familie på 4 medbringer en ret svarende til 4 personer. Der er frit slag mellem forret eller hovedret, salat, kødret, fiskeret - kun fantasien sætter grænser!
Retterne kan være inspireret af julen, årstiden eller
noget helt tredje!
Vi sørger for den rette julestemning og Borgeridrætsforeningen giver kaffe og juleknas! Hvis der er
en enkelt eller to, der er gode til juleunderholdning
vil det blive modtaget med glæde!

16.00

Julekoncert i Alrø Kir- Søndag den 13. decem- 19.30
ke.
ber.
Juleaftens gudstjeneste.

Torsdag den 24, december.

16.00

Juletræsfest

Mandag den 28. december.

18.30

Nytår i Forsamlingshuset

Tirsdag den 31. december.

Medbring udover madretten service og drikkevarer
til eget brug!
Tilmelding senest den 26.12 til
Bente 86552142 eller degnsminde@mail.dk
Jan 86552098 eller groenvej@live.dk
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Hver anden fredag kl. ca. 12.30
Lyt efter klokken

Julehygge på Alrø.
86552526
86552142

Hvad: Lidt julehygge for alle.

Nytårsaften
Hvornår: 1. søndag i advent (på søndag).
fra kl. 15.00.
86552098
Hvor: i driv(er)huset på Alrø Østergård.
22434801
31332767
86552305
30343703

86552114
50950399

Alrø Menighedsråd
Formand: Bente Rasmussen

86552142

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Herskind

86552305

Alrø Vandværk
Formand: Karsten Haufort
Kasserer: Jens Liboriussen

HJEM - IS

Hvorfor: Afslut gåturen/indkøbsturen/ugen
med glögg og æbleskiver og lidt
hyggesnak med naboerne i skum
ringen.
Hvem:

Alle er velkomne.

Fra:

Maria og Borger-Idrætsforeningen.

Er I til nytårshatte, bordbomber, lækker mad og fyrværkeri?
Så er det muligt at være med til en nytårsaften, hvor der er plads både til
børn og voksne i Forsamlingshuset.
Menuen er endnu ikke fastsat - ej heller om vi køber maden færdig eller
laver den selv.
Det eneste der er klart er, at vi skal feste, så hatten passer.
Tilmelding på groenvej@live.dk senest den 20. december.
På festudvalgets vegne
Jan

ALRØ MENIGHEDSRÅD
86552114
86552023

Alrøs hjemmeside
Ib Krause Kjær
Kristoffer Hansen

87800123
86552075

Alrø Lokalråd
Jørgen Jensen

86552090

Arbejdsdag i Forsamlingshuset
lørdag den 29. januar 2016.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag
den 29. januar, hvor vi mødes i Forsamlingshuset og hjælper hinanden med den
årlige hovedrengøring. Der er rigtig mange
opgaver, der skal løses, så kom bare og få
en hyggelig formiddag eller eftermiddag
sammen med øens folk.
Der kommer påmindelse om dato og tilmelding i januarnummeret af Alrø Information.

Ønskes af redaktionen

Venlig hilsen
Forsamlingshusbestyrelsen

Morgen– og aftenringning
01. dec. - 15. dec. op 8.30 ned 15.30.
15. dec. - 31. dec. op 9.00 ned 15.30

Alrø Kirke
Søndag den 6. december kl. 16.00
De 9 læsninger. Mandagskoret læser og
synger under gudstjenesten.

Alrø Kirke
Søndag den 13. december kl. 19.30
Julekoncert med Odder Kammerkor
under ledelse af Grethe Gammelmark
varmer op til julen med kendte og
mindre kendte salmer.

