OBS!
Aktivitetskalender
TAK kære alle alrøere,

fordi I flagede til Olafs begravelse, og
mødte så talstærkt op og tak for kranse
og blomster.
Det ville alt sammen have glædet Olaf så
meget,
Nu glædede det os.
Morten og Rikke

Studiekreds
Torsdag den 25. februar kl. 19.30
Helge Kjær Nielsen holder
foredrag om ”Den gamle
Præst” i Gylling Otto Møller.

Fællesspisning
fredag den 26. februar kl. 18.30
Menu:
Skibberlabskovs
Kaffe/te og kage.
Husk at medbringe tallerkener, bestik, kopper, glas og drikkevarer.
Pris:
Voksne: 35 kr.
Børn 6 - 12 år 20 kr.
Tilmelding senest mandag den 22. februar.
Anne og Kalle: 8655 2305 eller
kalleoganne@hotmail.com.
Bente: 8655 2142 eller
degnsminde@mail.dk

Aktivitet

Dato

Kl.

Fastelavnsfest

Lørdag d. 6. februar

19.00

Sangaften i Alrø Kirke Søndag d. 7. februar

19.00

Generalforsamlinger

Tirsdag d. 23. februar

19.00

Menighedsrådsmøde
fælles i Gylling

Onsdag d. 24. februar

19.00

Studiekreds

Torsdag d. 25. februar

19.30

Fællesspisning

Fredag d. 26. februar

18.30

Højskoledag i Gylling

Søndag d. 28. februar

10.00

Fastelavnssoldater
Lørdag den 6. februar går Alrø-børnene fastelavnssoldater.
Børnene mødes i Forsamlingshuset kl. 9..30 hvor de får uniformer på (medbring selv en hvid langærmet skjorte). Derefter køres børnene rundt til alle husstande på Alrø og synger fastelavnssoldatersangen!
Børnene samler penge ind til fastelavnsfesten om aftenen og til Skolekredsen ved Gylling Skole. De
resterende penge fra indsamlingen bruges til et arrangement for børnene i løbet af sommeren.
Det er en rigtig hyggelig tradition for børnene, som giver et fantastisk sammenhold – så mød op
store som små og vær med!
Alrø Borger- og Idrætsforening sørger for noget varmt at spise og drikke til frokost i Forsamlingshuset.

Fastelavnsfest
Lørdag aften er der så fastelavnsfest for små som store børn og deres voksne!
Vi begynder kl. 19.00 med soldaterindmarch, derefter tøndeslagning med de udklædte børn (og
voksne?).
Derefter er der kaffe og fastelavnsboller.
Festen er gratis og alle er velkomne!
Tilmelding til begge arrangementer:
Toke 22434801 eller tokelindeskov@gmail.com senest den 1- februar
P.S. Det vil være dejligt hvis der er mange der vil hjælpe:






Kørsel rundt på Alrø
Borddækning og pyntning af forsamlingshus

Oprydning
Madlavning

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

ALRØ RUNDT 2016
ALRØ RUNDT 2016 finder sted lørdag
den 19. marts kl. 18.30.

86552098
22434801
31332767
86552305
30343703

Alrø Forsamlingshus
Formand: Karsten Haufort
Udlejning: Anne Herskind

86552114
50950399

Alrø Menighedsråd
Formand: Bente Rasmussen

86552142

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

Vi spiser på skift rundt hos hinanden og
træffer nye mennesker hvert sted. Du vil
en uges tid forinden blive bedt om enten at
lave forret, hovedret eller dessert til 3-5
personer. På selve dagen får du en kuvert,
som skal åbnes på et bestemt tidspunkt på
aftenen i gæsternes påsyn. Kuverten indeholder oplysning om, hvor du og dine gæster skal hen på næste besøg og hvornår.
Værter til hovedret og dessert vil få mulighed for at tage hjem og forberede modtagelsen af gæster, lidt før de andre forlader
selskabet.
Tilmelding til mig senest 7.marts . Det er
vigtigt, at tilmeldingsfristen overholdes, da
det er et ret stort arbejde at lægge puslespillet og et lige så stort arbejde at foretage
ændringer, når først kabalen er gået op.
Tilmelding på 40318422/86552305 eller
kalleoganne@hotmail.com.
Husk ved tilmelding at angive navn adresse og telefonnummer.
Nye deltagere skal være rigtig hjerteligt
velkomne.
På forhåbentlig gensyn.
Anne..

Kære alrøere.
Et nyt år ligger foran os og redaktionen
håber, at I stadig vil være med til at holde
liv i avisen.
Vi modtager alle indlæg til gavn og glæde
for os alle.

HJEM - IS

Hver anden fredag kl. ca. 12.30
Lyt efter klokken

ARBEJDSDAG I FORSAMLINGSHUSET
Som vedtaget på sidste generalforsamling indkaldes hermed til arbejdsdag i Forsamlingshuset:
LØRDAG DEN 30. JANUAR.
Der er en lang række opgaver, der skal løses. Vi opfordrer derfor alle til at komme
og være med til at holde huset pænt. Som sædvanligt deler vi os i to hold, et formiddagshold kl. 9.30-12.30 og et eftermiddagshold kl. 13-16. Mellem 12.30-13 spiser
vi fælles frokost. Bestyrelsen sørger for indkøb af mad og drikkevarer. Af hensyn til
indkøb bedes man senest et par dage forinden tilmelde sig til på tlf. 40318422 eller
på kalleoganne@hotmail.com.
Vi håber på stort fremmøde.
Venlig hilsen
Anne Herskind
-------------------------------------------------

ALRØ MENIGHEDSRÅD

Morgen– og Aftenringning
15.01 - 01.02 op kl. 09.00 ned kl. 16.00
01.02– 15.02 op kl. 08.30 ned kl. 16.30
15.02 - 01.03 op kl. 08.00 ned kl. 17.00
Orlov
Marianne Lyst har orlov fra 1. januar til
29. februar. Imens passes embedet af
Kirsten Ditlevsen.
Adresse: Starehøj 3, Saksild Strand,
8300 Odder
Mailadresse: kidi@km.dk
Telefonnummer: 21 70 44 21

Søndag den 28. februar kl. 10.00
Højskoledag i Gylling
Prædikant David Bugge, cand. Teol, lektor
ved Institut for Kultur og Samfund, Århus.
Efter gudstjenesten fortsættes i Forsamlingshuset hvor David Bugge vil fortælle
om Karen Blixen og kristendommen.
Efter frokosten vil komponist og musikpædagog Erik Sommer holde foredrag ud fra
titlen ”Den der synger, er aldrig alene”
Tilmelding senest den 19. februar. Til
Tove Forsberg: 86551182/52385380 eller
Kirsten Ditlevsen : kidi@km.dk
Fri entre’. Frokost og kaffe 50 kr.

