OBS!
Aktivitetskalender
Æsken åbner -

Camping ved molen

- for sommeren på Store Bededag den 22.
april, og har åbent i alle weekender (lørdag
- søndag) samt helligdage kl. 13.00 17.00. I skolernes sommerferie er der
åbent hver dag.
Der er en masse nye, spændende og smukke varer på hylderne, og man har mulighed
for at lære nogle nye håndarbejdsteknikker
f.eks. Tunesisk hækling og magic loop.
Det er også muligt at pynte en lidt kedelig
sweater med broderi.
Se mere på Æskens hjemmeside
www.aesken-alroe.dk, hvor man også kan
stifte bekendtskab med den nye webshop..

På generalforsamlinger blev camping ved
molen diskuteret. Borger/Idrætsforeningen
har for år tilbage været i kontakt med Østjyllands Politi, som siger, at ”hvile og
overnatning i indregistreret personbil,
campingvogn eller autocamper er fuldt
lovligt, så længe reglerne for parkering på
offentlig vej er overholdt, og opholdet ikke
har karakter af campering - altså længerevarende ophold”. Da der ikke generelt er
særlige tidsmæssige restriktioner for parkering på p-pladsen ved Alrø Mole eller
for Odder Kommune, som sådan, kan vi
ikke med loven i hånden gøre noget.
Hvad angår de private matrikler, som med
jævne mellemrum benyttes til overnatning
mv. uden ejernes tilladelse, henstilles til
lodsejerne om fremover at rette henvendelse direkte til politiet, om nødvendigt.

Standerhejsning.
Mandag den 2. maj 2016
kl. 19.00
Vi mødes på boldbanen ved Forsamlingshuset til standerhejsning og den årlige start på sommerens aktiviteter.
Hver mandag i sommerens løb,
vil der være mulighed for at spille fodbold, rundbold, petanque
m.m.
Foreningen er vært ved grillpølser, øl og vand kan købes.

Aktivitet

Dato

Kl.

Forårskoncert i Alrø Kirke

Søndag den 10. april

19.00

Menighedsråds/budgetmøde Onsdag den 20. april

19.00

Æsken åbner

Fredag den 22. april

13.00

Afskedsreception for Ole

Søndag den 1. maj

10.30

Standerhejsning

Mandag den 2. maj

19.00

Medlemskab til sommeraktiviteTer: 50 kr. Børn 25 kr.
Medlemskab til kajakklubben:
100 kr.

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:
Kalle Karlson
Idræt/kajak: Leif Andersen

86552526
86552142

86552098
22434801
31332767
86552305
30343703

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort
Udlejning: Lone Liboriussen

86552114
50950399

Alrø Menighedsråd
Formand: Bente Rasmussen

86552142

Årets høstfest finder sted lørdag den 29.
oktober. Maden kommer i år fr a Dinnesen i Falling Forsamlingshus og musikken
bliver delt i 2. Først kommer Ole Vendelbo
og spiller med sit klaver, og fra kl. 23.00
kommer ”De Folkelige”, som er en gruppe
fra Amstrup, der spiller god dansemusik.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tag
gerne venner og familie med.
Aktiviteter i øvrigt:
Standerhejsning
Sommerfest
Juletræsfest
Fastelavnsfest

2. maj.
3. september.
28. december.
25. februar 2017.

Hver anden fredag kl. ca. 14.00
Lyt efter klokken

Booking af Alrø Forsamlingshus
Lone Liboriussen har overtaget booking af Alrø Forsamlingshus. Huset kan
bookes på tlf.: 5095 0399 eller booking@alrø.dk. Desuden er det muligt at
booke via www.alroenet.dk. Bookingsystemet til Alrø Forsamlingshus er
for ganske nyligt blevet fornyet, så det skulle igen være muligt at booke via
øens hjemmeside.

ALRØ MENIGHEDSRÅD
Morgen– og aftenringning.

Ny kirkesanger

27.03 - 15.04 op 7.00. ned 20.00
15.04 - 01.05 op 7.00. ned 20.30

Alrø Menighedsråd har ansat Gitte Møller
Them som kirkesanger ved Alrø Kirke.
Gitte er 30 år og er uddannet kirkesanger
ved Vestervig Kirkemusikskole. Hun har
udover at arbejde som kirkesanger og
kirketjener også arbejdet med babysalmesang og musikterapi hos demensramte.

Søndag den 10. april kl. 19.00
Forårskoncert i Alrø Kirke.

Alrø Onsdagsklub
Formand: Anne Her skind

86552305

Alrø Vandværk
Formand: Karsten Haufort
Kasserer: Jens Liboriussen

86552114
86552023

Alrøs hjemmeside
Ib Krause Kjær
Kristoffer Hansen

87800123
86552075

Alrø Lokalråd
Jørgen Jensen

86552090

Kære Alrøer
I april og dele af maj kører vi gylle ud på
vores marker. Skulle der være nogle dage,
hvor det er til ulejlighed, bedes I venligst
ringe.

Venlig hilsen
Kristian
2371 3275
Peder
2146 1098
Karsten
2277 5550

ALRØ
BORGER/IDRÆTSFORENING

HJEM - IS

Odder Koret synger foråret ind.
Koret ledes af Karen Bünemann..

Ø - loppemarkedet bliver i
år den 11 og 12. juni. Eventuelle spør gsmål kan rettes til Annette Liboriussen tlf.:
2393 2913. Deltagere i loppemarkedet deles
om udgifter til annoncering.
Mere om loppemarkedet i næste avis.

En hilsen til alle der deltog i Alrø rundt. Det
var igen et forrygende arrangement, som er
rigtig sjovt at deltage i.
Tak til Anne for endnu engang at have samlet puslespillet.
Mange hilsener
Redaktionen

Onsdag den 20. april kl. 19.00.
Alrø og Gylling menighedsråd afholder menighedsråds-budgetmøde i Gylling Præstegård.

Søndag den 1. maj kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der afskedsreception for
vores graver. Ole har valgt at gå på efterløn,
og vi håber, at I vil komme og sige farvel.

Gravernyt!
I Alrø Information for marts blev det offentliggjort, at jeg til april bliver den nye
graver her på Alrø. Og lige pludselig er
det april og jeg skal i gang med mit nye
job. De første 3 uger skal jeg læres op af
Ole, så hvis I ser 2 af ”slagsen” er det ikke
en fejl. Det er en rigtig god overgangsordning, der vil give mig god indsigt i jobbet.
Jeg glæder mig til at komme i gang og
møde jer i kirken eller på kirkegården. Jeg
håber også, I vil komme til mig, hvis der
er noget vedr. jeres gravsteder, vi skal
have set på - ellers kik bare forbi og få en
snak.
Venlig hilsen
Eva Krause - Kjær.

