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Aktivitetskalender 

Aktivitet Dato Kl. 

Onsdagsklub.  

 

Onsdage  

 

14.00 

Gåtur  Torsdage 11.00 

Alrø Rundt Lørdag den 11. marts 18.30 

Generalforsamling i 

pumpelaget 

Mandag den 20. marts 20.00 

Generalforsamling i 

Alrø Vandværk 

Tirsdag den 28. marts 19.30 

Strandrensning Lørdag den 1. april 10.00 

Strandrensning 

 

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 
1. april kl. 10 - og nej, det er ikke en aprilsnar. 
Vi mødes ved molen medbringende en kande 
kaffe og godt humør - og gerne nogle 
affaldssække. 
 

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. 
 

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

Mange hilsner Annette 

Alrø Rundt 
 

Gå endelig ikke glip af denne fantastisk 
hyggelige aften - så derfor  husk tilmelding  til 
Alrø Rundt senest den 3. marts.  
 

Tilmelding på 40318422/86552305 eller 
kalleoganne@hotmail.com.  
 

Nye deltagere skal være rigtig hjerteligt 
velkomne. 
  

På forhåbentlig gensyn. 
Anne.. 
 

 

 

 

 

Alrø Pumpelav afholder generalforsam- 

ling hos Peder Liboriussen mandag den 
20. marts kl. 20.00 
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Alrø Vandværk afholder ordinær 
generalforsamling tirsdag den 28. marts 
kl. 19.30 i Alrø Forsamlingshus 

 

Dagsorden ifgl. vedtægterne 

 

Karsten Haufort. 

 

Kirkens venner 

 

 

 

 

Ha'  det sjovt og hjælp samtidig andre. 
 

 Efter den netop overståede jul står det 
klart for mange nødhjælpsorganisationer, 
at der var langt flere familier, der søgte om 
hjælp til at klare julens mange udgifter end 
tidligere. Også i vore sogne var der brug 
for hjælp. 
  
Marianne Lyst har derfor spurgt, om der 
mon blandt os er mennesker, der kunne 
tænke sig at skaffe penge til julehjælp. 
Tidligere var der en auktion efter 
høstgudstjenesten, og pengene herfra gik 
til velgørende formål. Nu forsøger Kirkens 
Venner i stedet at arrangere en basar, der 
forhåbentlig kan blive en årlig begivenhed, 
der kalder alle mand af hus i nogle timer, 
og som giver er flot overskud. 
 

Alrø Forsamlingshus er reserveret lørdag 
den 4. november. Nu mangler vi en masse 
praktiske eller kreative mennesker, der vil 
give en hånd med og en masse dejlige ting 
i boderne. Vi forestiller os: en bogafdeling, 
fiskedam, tombola, børnehjørne, loppeting, 
julebod, cafeteria, modeopvisning og 
underholdning. Andre ideer modtages 
gerne. 
  
Har du lyst til at høre nærmere, kan du 
henvende dig til én af undertegnede  eller 
på 86371326. 
Mari- Ann Stensgaard, Else Busk, Anne 
Herskind, Conni Wesche, Kirsten Købke 
og Inge Kjær Nielsen 

HJEM - IS  Fredag den 17. marts kl. 14.00 - 15.00 

   Lyt efter klokken 

                       

GYLLING - ALRØ MENIGHEDSRÅD 

Åbent hus. 
 

I anledning af min 75 års fødselsdag holder jeg åbent hus i 
Alrø Forsamlingshus søndag den 16. april fra 
kl. 12.00. 
 

Det vil glæde mig at se jer. 
 

Tilmelding ønskes til enten Annette, Lone 
eller Niels. 
 

Venlig hilsen 

Niels. 

Morgen– og aftenringning. 
 

01.03 - 15.03 op 7.30 ned 17.30 

16.03 - 25.03 op 7.00 ned 18.00 

 

Sommertid begynder. 
 

 

Onsdag den 8. marts kl. 19.00 

 

Offentligt menighedsrådsmøde/regn- 

skabsmøde i Alrø Forsamlingshus. 
 

 

Den 17. maj er der sognetur til 
Mariager og egnen omkring.. 
Der er afgang fra Alrø kl. 8.00 med 
opsamling undervejs, hjemkomst ca. 
kl. 18.00. 
Mere om turen i kirkebladet og næste 
avis. 

Nyt fra menighedsrådet. 
 

Igennem mange år har det  på Alrø 
været en tradition at ringe med 2 
klokker til højtiderne samt til andre 
festlige lejligheder.  
Alrø Kirke har nu fået installeret 
automatisk klokkeringning på begge 
klokker hvilket betyder, at det ikke 
længere er graveren/kirketjeneren der 
skal ringe.  
 

 

 

 

For kort tid siden blev installationen 
af den automatiske dørlås færdig. Det 
betyder, at kirken nu er åben året 
rundt fra kl. 8.00 til kl. 18.00. 


