
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus       november 2018 

 

Fællesspisning med julebanko for hele familien.  

December står for døren! Tag børn og børnebørn med til gammeldags julebanko 
 
I december gentager vi (nu for anden gang) denne gamle skik i 
Forsamlingshuset og kobler den sammen med en gang 
fællesspisning  
tirsdag den 4. december kl. 18.00 
Menu: Flæskesteg med rødkål, brune og hvide kartofler, 
risalamande med lun kirsebærsauce samt kaffe og småkager.             
Pris kr. 120,00 incl. 3 bankokort. Børn under 12 år halv pris.  
Øl, vand, vin kan købes. Ekstra bankokort kr. 10,- 
 
Er der nogle blandt vore nyhedsbrevslæsere, der vil skænke 
bankogevinster, hører vi meget gerne fra jer snarest. 
NB Sidste år var der fuldt hus, og vi måtte desværre sige nej til adskillige interesserede, 
derfor: vent ikke for længe med din tilmelding og senest  30. november 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller tlf. 21380152                                                                                                                                                            
 

 

 
Helge Madsen fra Egtved Camping og Morten Husted er arrangør og præsenterer 
 

En glad musikalsk aften  i selskab med  ”BamseMadsen & Husted” 
 
torsdag den 24. januar 2019  kl. 19.00 i Ålbæk Forsamlingshus. 
  
Duoen spiller gode og kendte Bamsehits samt countrysange af Willi Nelson m.fl. 
 

Helge Bamse Madsen er kendt som forsanger i 
sit band BamseMadsen Band, som spiller rundt 
omkring i landet på flere store festivaler. 
Morten Husted er kendt af mange for sin 
eminente sang og guitarspil i Neighbours fra 
Mariehaven i Ansager. 
 
Billetter a kr. 150,-  (incl. en let anretning) kan 
købes på www.billetsalg.dk eller Egtved 
Camping tlf. 25430211 – Drikkevarer kan 
købes på stedet. 
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Siden sidst …. 
 

➢ er der afholdt fællesspisning den 6. november med suppe, tarteletter, kaffe og småkager 
på menuen. Efterfølgende var der besøg af Børge Mathiesen, Grimstrup, som fortalte og 
viste videofilm, oversigter og fotos fra sit utroligt oplevelsesrige og spændende arbejdsliv 
og sin nuværende pensionist-hobby med travheste. Hans engagement  synes stort, uanset 
hvad han beskæftiger sig med. En fin aften med ca. 50 deltagere. 
 

➢ er de nødvendige forbedringer i køkkenet angående kølerum afsluttet: det gamle kølerum i 
køkkenet er fjernet. Arealet er totalrenoveret og rummer nu praktisk plads til faste og 
flytbare hyldesektioner/rullebord til glas og porcelæn. Et nyt støre køleskab til madvarer er 
anskaffet, og udenfor er opbygget et kølerum til drikkevarer o.l. med forgang/forbindelse til 
køkkenet. Alt sammen en større investering, som køkkenpersonale og bestyrelse er meget 
tilfredse med. 

 

 

 
Arrangementskalender 
  
  4. december Fællesspisning med ”familie” banko  
24. januar  Musikalsk aften med let anretning * 
  7. februar   Besøg af Søren Ryge 
  7. marts  Generalforsamling med spisning 
  6. april  Forårsfest 
   * fremmed arrangør 
 
 
 

 

Efterlysninger  
 
Vi vil meget gerne have flere på vores liste over personer, der vil give en håd med ved vore 
arrangementer, især fællesspisninger. Der er tale om bordopstilling, borddækning, pyntning, hjælp 
til madlavning, kagebagning, opvask, oprydning o.l. – Vi hygger os under arbejdet og husk: Dit 
frivillige arbejde går til et godt formål: forbedring af dit lokale forsamlingshus, mulighed for 
afholdelse af hyggelige og spændende arrangementer og bidrager til det lokale fællesskab. 
Så meld dig under fanerne, hvis du gerne vil hjælpe til - på tlf. 21 38 01 52  
 
Savner du bestemte slags arrangementer? Har du ideer eller konkrete forslag hertil, tøv ikke med 
at fremsætte sådanne – mail til os på ovennævnte mailadresse, eller fortæl os herom, når vi 
mødes.  
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