JULE-FÆLLES TA’SELV BORD
I anledningen af julen indbyder Alrø Borger-og
Idrætsforening til fælles ta’selv bord i Forsamlingshuset
torsdag den 28.12.17 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: 22127401 eller groenvej@live.dk
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Alrø Forsamlingshus
Arbejds - rengøringsdag
lørdag den 27. januar kl. 9.30
Alle Alrøere opfordres til at komme og
give nogle timer i den årlige rengøring af
Forsamlingshuset. Vi har en lang række
opgaver, der skal løses, og vi har brug for
mange hænder.
Vi starter kl. 9.30 og kl. 12.30 er der
fælles frokost for alle der har lyst.
Herefter fortsætter vi til opgaverne er løst.
Bestyrelsen sørger for indkøb af mad og
drikkevarer.
Af hensyn til indkøb bedes du senest den
25. januar tilmelde dig til undertegnede på
tlf. 86 55 21 14/ 24 27 21 14
Venlig hilsen
Karsten Haufort
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Alrø Redaktionen
Lokalråd ønsker alle en glædelig
Ib Krause
Kjær
jul samt
et godt nytår.
Avisen udkommer igen midt i januar.
87800123

Alrø Lokalråd har nu fået bevilget 50.000
kr. til ”Projekt sydvendt Terrasse”.
Lokalrådet vil på et møde beslutte,
hvornår og hvordan vi kommer videre, da
Lokalråd
udførelsen Alrø
vil kræve
hjælp fra øens
beboere.
Mere information i næste avis.

HJEM - IS

Fredag den 8.. december kl. 14.00 - 15.00
Herefter hver 14. dag
Lyt efter klokken.

Fællesspisning
Fredag den 19. januar kl. 18.30
Menu:
Skipperlabskovs.
Kaffe/te og dessert
Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og drikkevarer.
Pris:
Voksne: 40 kr.
Børn 6 - 12 år 20 kr.
Tilmelding senest tirsdag den 16. januar:

Anne og Kalle: tlf.: 86552305 eller kalleoganne@hotmail.com
Birgit og Johannes: Tlf.: 24825433 eller birgitsoegaard@hotmail.com

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 Kirke
Søndag den 3. december kl. 16.00
Julekoncert
med
gospelkoret
”Uplifted” Koncerten vil være en
blanding af julesange og korets alm.
gospelsange.
Julekoncerten vil også være en syngmed-koncert.

Nyt fra Alrø Kirke
Alrø Kirkehave er nu færdigetableret,
og der er sat hegn rundt om for
rådyrene og sneglehegn i bunden. Der
er sat forskellige blomster og græsser,
samt 750 blomsterløg.
Blomsterne skal Tove kirketjener
bruge til pyntning af kirken til
gudstjenester mm.

Kirkernes elektriske installationer har
gennemgået en tiltrængt fornyelse, da
tavler, ledninger mm. var af særdeles
gammel dato.

OBS!
Aktivitetskalender
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.
Hvis nogen brænder for at få lov at lægge
planen for Alrø rundt, så sig til. Jeg har
ikke monopol på planlægningen.
M.v.h Anne
mail: kalleoganne@hotmail.com
mobil: 40318422

Salg af juletræer på Alrø !
Så prøver vi igen med lidt import af
juletræer fra fastlandet.
Vi har åben for salg fra fredag d. 1. til og
med lørdag den 23. december fra kl.15.00
Vi træffes bedst i weekender.
Har du ikke mulighed for at transportere,
vil
vi
gerne
levere.
Hvis vi ikke er hjemme, er du velkommen
til at tage et træ.
Betaling i postkassen eller på mobilepay.
Hilsen Gitte og Leif
Tlf. 30343703

