OBS!
Aktivitetskalender
NY TORSDAGSAKTIVITET
FOR ALLE NTERESSEREDE.
En gruppe - foreløbig kun - kvinder har
aftalt, at vi fremover mødes hver torsdag
formiddag kl. 11.00 foran Forsamlingshuset for at trave en tur på omkring en
times tid. Der er ingen tilmelding, ingen
afbud, ingen kontingent, men du er meget velkommen tilo at møde op, hvis du
har tid og lyst til at gå en tur. Der er
også adgang for mænd, hvis nogen skulle have lyst.
Vel mødt.
Bedste hilsener
Anne

SÆLGES
Vitrineskab med 4 skuffer i teaktræ sælges
1.200 kr.

Venlig hilsen
Hanne og Lene
Tlf.: 22 11 03 38
Det er stadig muligt at betale kontingent:
Alrø Forsamlingshus.
Konto: 7250-0001381-049
Alrø
BorgerIdrætsforening.
Konto: 1944-0246-120-218

Aktivitet

Dato

Kl.

Onsdagsklub

Onsdage

14.00

Affaldsindsamling

Lørdag den 5. marts

10.00

Det Kirkelige Møde i
Odder Sognekirke.

Søndag den 6. marts

10.00

Aftensang i Alrø Kirke Søndag den 13. marts

19.00

Alrø Rundt

Lørdag den 19. marts

18.30

Generalforsamling i
pumpelavet.

Tirsdag den 22. marts

20.00

Generalforsamling i
Vandværket

Onsdag den 30. marts

19.30

ALRØ RUNDT
Som tidligere annonceret finder Alrø rundt
sted lørdag den 19 marts. Har du/I ikke været
med før, så glæd jer. Det er en rigtig hyggelig
aften, hvor man har muligheden for at træffe
folk, som man ikke kender i forvejen.
En uges tid forinden får I at vide, om I skal
være vært ved forret, hovedret eller dessert,
og hvor mange gæster I skal modtage
(almindeligvis 3-5 personer). De, der ikke er
forretsværter, vil på dagen få at vide, hvor
man skal indtage forretten. I ugen op til 19.
marts får alle en kuvert, der skal åbnes i gæsternes påsyn, og hvori der ligger besked om,
hvor næste ret skal indtages.
Allersidste frist for tilmelding er 10. marts.
Man kan melde sig til Anne Herskind på tlf.
4031 8422 eller på mail til kalleoganne@hotmail.com. Husk at oplyse jeres
husnummer og hvilket telefonnummer I træffes på på dagen.
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Affaldsindsamling
Nyder du også en gåtur langs Alrøs strandkanter - og har du lyst til at gøre en forskel
for vores dejlige natur på Alrø?
Deltag i en fælles affaldsindsamling lørdag
den 5. marts kl. 10.
Vi mødes ved molen medbringende en
kande kaffe og godt humør - og gerne nogle affaldsække.
Alt efter antal fremmødte aftaler vi, hvor
vi tager fat.
Hvis du har en traktor og vogn vil det være
en stor hjælp. Alternativ lægger vi sækkene, hvor de efterfølgende kan hentes af en
hjælpsom landmand.

HJEM - IS

Hver anden fredag kl. ca. 18.00
Lyt efter klokken

ALRØ TRAKTØRSTED

CAFE’ ALRØ åbner for en ny

Vi glæder os til igen i år at kunne byde
jer alle velkommen og håber på en
dejlig sommer.

NYHED: Vi serverer stadig vores

åbner igen den 24. marts (Skærtorsdag)
kl. 12.00.

Se i øvrigt vores
hjemmeside:
www.
dengamlekøbmandsgård.dk

Venlig hilsen
Alrø Traktørsted.

Jeg håber I har lyst til at deltage - børn
som voksne. Tilmelding ikke nødvendigt.
Mange hilsner
Annette

sæson fredag den 11. marts kl.11.30
Vi holder åben alle weekender og
helligdage kl. 11.30 - 15.30.
landskendte tarteletter, og mange
andre lækkerier. Se i øvrigt vores
hjemmeside www.cafealroe.dk for
nyheder og nye åbningstider.
Der vil være ny kunst samt sjove
påfund at se på Cafe’ Alrø. Vi glæder os til en dejlig sommer med glade gæster.
Fra 1. april vil alle, som bor på Alrø,
have mulighed for at spille gratis
krolf. Børn ifgl. med voksne.
Venlig hilsen
Hanne og Lene

ALRØ MENIGHEDSRÅD

Generalforsamlinger

Alrøs hjemmeside
Ib Krause Kjær
Kristoffer Hansen

87800123
86552075

Alrø Lokalråd
Jørgen Jensen

86552090

Alrø Pumpelav afholder generalforsamling hos Peder Liboriussen tirsdag
den 22. marts kl. 20.00

Morgen– og aftenringning.

Onsdag den 16. marts kl. 19.00

01.03 - 15.03 op 7.30 ned 17.30
16.03 - 27.03 op 7.00 ned 18.00

Offentligt
menighedsrådsmøde/
regnskabsmøde i Alrø Forsamlingshus.

Sommertid begynder.
Alrø Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts kl. 19.30 i Alrø
Forsamlingshus
Dagsorden ifgl. vedtægterne
Karsten Haufort.

Aftensang i Alrø Kirke
Søndag den 13 marts kl. 19.00
Søndagens bibeltekster omkranses af
musik og sang. Der synges salmer og
sange fra Salmebogen og Lysets
Utålmodighed.

Ny graver
Alrø Menighedsråd har ansat Eva
Krause-Kjær som ny graver på Alrø.
Eva tiltræder den 1. april

