OBS!
Aktivitetskalender
Fællesspisning
Fredag den 20. januar kl. 18.30

Til salg:
Gibsplader sælges billigt.
10 stk. 300 kr.

Menu:

Godt humør - sælges for
højeste bud.

Skipperlabskovs.
Kaffe/te og dessert

Hanne og Lene
Tlf.: 22110338

Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og drikkevarer.
Pris:
Voksne: 35 kr.
Børn 6 - 12 år 20 kr.

Købes:

Tilmelding senest tirsdag den 16. januar

Anne og Kalle: tlf.: 86552305 eller
kalleoganne@hotmail.com

Transportkasse til kat.

Birgit og Johannes: Tlf.: 24825433 eller birgitsoegaard@hotmail.com

Birgit
Tlf.: 24825433

Aktivitet

Dato

Kl.

Onsdagsklub.
Juleafslutning med
Gylling.

Onsdag
d. 30.november

14.00

Koncert i Alrø Kirke.

Onsdag d. 7. december 19.00

Gudstjeneste i Alrø
Kirke juleaften.

Lørdag d.24.december

Jule fælles ta’-selvbord.

Onsdag d.28. december 18.30

Møde om Alrø Arkiv.

Onsdag d. 18. januar

19.00

Fællesspisning.

Fredag d. 20. januar

18.30

14.30

JULE-FÆLLES TA’SELV BORD
I anledningen af julen indbyder Alrø Borger-og
Idrætsforening
til
fælles
ta’selv
bord
i
Forsamlingshuset onsdag den 28.12.16 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!
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

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 Borgerforening
Formand: Jan Clemmensen
Fritidsklub, børneaktiviteter:
Toke Lindeskov
Mette Nielsen
Mandagsaktiviteter:
Vælges til foråret.
Idræt/kajak: Leif Andersen

86552526
86552142

86552098
22434801
31332767

Alrø Rundt 2017
Hvem har lyst til at lægge hus til kaffen til
Alrø rundt 2017? Kaffeværterne får
mulighed for at bestemme datoen inden for
en given periode, almindeligvis mellem
vinterferien og april måned.
Du skal have plads til 40-50 personer, men
kan låne kopper i Forsamlingshuset.

30343703

Hvis nogen brænder for at få lov at lægge
planen for Alrø rundt, så sig til. Jeg har
ikke monopol på planlægningen.

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort
Udlejning: Lone Liboriussen

86552114
50950399

M.v.h Anne
mail: kalleoganne@hotmail.com
mobil: 40318422

Alrø Menighedsråd
Formand: Bente Rasmussen

86552142

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Herskind

86552305

Alrø Vandværk
Formand: Karsten Haufort
Kasserer: Jens Liboriussen

86552114
86552023

Alrøs hjemmeside
Kristoffer Hansen

86552075

Alrø Lokalråd
Jørgen Jensen

86552090
Kære alle

Jeg vil gerne takke for besøg, blomster og
trøstende ord under Folmers sygdom og i
forbindelse med bisættelsen. Tak for den
smukke kurv, det varmede mig meget.
Mange hilsener
Inga

HJEM - IS

Fredag den 9. december kl. 14.15 - 15.15
Lyt efter klokken

Cafe’ Alrø har åbent lidt endnu, se vores hjemmeside.
Vi har pyntet op til julehygge, der er tændt op i brændeovnen og julemusikken
spiller.
Åbningstider i december:




03 december - 04 december 11.30 - 15.00
10.december - 11. december 11.30 - 15.00
17. december 11.30 - 15.00

Glædelig jul.

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

Alrø Arkiv
Redaktionen er blevet gjort opmærksom
på, at der rundt på Alrø findes rigtig meget
materiale, både på skrift og i lyd om Alrø
gennem tiden. Dette skulle gerne bevares
for eftertiden.
Vi vil derfor gerne forslå, at interesserede
mødes
onsdag den 18. januar kl. 19.00
i Forsamlingshuset
- til en snak om, hvordan vi kommer
videre , og måske får et overblik over, hvor
meget materiale der er, samt hvordan det
evt. skal opbevares.

Alrø Kirke
Onsdag den 7. december kl. 19.00
Crazy Be Lazy
- synger julen ind med en blanding af
gospel og swing-jazz, evergreens og
pop-hits, gammel rock’n’roll og
moderne højskolesange.
Koret er på 25 - 30 medlemmer og har
sunget sammen siden 2001.
I pausen serveres en
forfriskning i våbenhuset.
Alle er velkomne.

Gylling - Alrø menighedsråd har
konstitueret sig som følger:
Formand:
Lone Riis.
Næstformand: Bente Rasmussen.
Kasserer:
Trine Fogh.
Sekretær:
Susanne Larsen,
Kontaktperson: Bente Rasmussen.
Kirkeværge G: Erling Mikkelsen
Kirkeværge A: Ole Andersen..
Menighedsrådsmøderne
vil
i
fremtiden blive holdt skiftevis i
Gylling og på Alrø. 1. møde i 2017 er
på Alrø den 19. januar kl. 19.00

