Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus

januar 2019

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 billetto.dk eller på tlf. 25430211 (hvor
mobilepay kan benyttes). Drikkevarer kan købes
på stedet.
______________________________________________________________________________

En aften med Søren Ryge
Nu har du mulighed for at opleve Søren Ryges
unikke væsen og særlige fortælleevne. Via en
lokal bekendt er det nemlig lykkedes os at få
Søren Ryge til Ålbæk Forsamlingshus
Torsdag den 7. februar
Han vil bl.a. fortælle om nogle af de specielle
mennesker han har mødt og lavet tvudsendelser om, og om bøger han har skrevet.
Derudover vil han fortælle om sin barndom i
Agtrup i Sydslesvig.
Glæd dig til en aften, hvor du med garanti bliver fascineret af Søren Ryges mange interessante,
hyggelige, morsomme, rolige og reflekterede fortællinger.
Vi starter med Fællesspisning kl. 18
Menu: karbonader med tilbehør, æblekage, kaffe.
MEDLEMS-pris for hele arrangementet: kr. 175,-. Øl, vand, vin kan købes.
Tegning af medlemskab for 2019 – Se næste side.
Tilmelding aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller tlf. 21 38 01 52 senest 30. januar
Der er allerede mange tilmeldinger, så vent ikke for længe, hvis du vil være sikker på en plads.

Tak til alle sponsorer af gevinster til julebanko!
Den 4. december blev der afholdt familie-julebanko med fællesspisning. Med 127 tilmeldte var
der fuldt hus. En meget dejlig aften med rigtig julemenu og god stemning.
En stor tak skal her lyde til nedennævnte sponsorer af de mange bankogevinster:
Homex
Bolsjekonen, Bramming
Irene Rose
Klinik Lux
Majholm Planter & Anlæg
Ambiente
Brillebutikken
Sommerlyst
Lone Storgaards Fodklinik
Niels Brink
XLBYG
Kære Børn
24-7-Rental
Bramming Specialoptik
N.E. Biler
Ålbæk Smede- & Maskinforretning
Bramming Boghandel
Jydsk Polstring
Balsby El og Data
Din Tøjmand, Bramming

Bæk Planteskole
Anne Marie, Fjerritslev
Restaurant Bramming
JernbaneCaféen
ImpaZ Garn
Matas
Anja Pedersen
Skechers
SuperBrugsen, Tjæreborg
Min Købmand Bramming
Bramming Festudlejning
Giesser, Tjæreborg
Elly Møller Sørensen
Bolig & Tæppegården
Sportmaster
Arne Nordby
Jonna Nygaard Hansen
Iben Lauridsen
Guldsmed Pecani
Storgaard Biler, Bramming

Kontingent – medlemskab 2019
Så er det tid til at forny dit medlemskab af Ålbæk Forsamlingshus. Vi håber på du/I stadig
er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus.
Kontingentet er nu et husstandskontingent på kr. 100,- .
Består husstanden kun af én person, betales kr. 50,Indbetaling sker via Netbank: Nordea Bank 2540 6884821434. Husk navn.
Forsamlingshuset har i årenes løb oplevet stor opbakning i form af gaver, arbejdsydelser
o.l. Sponsorbeløb på kr. 200 fra privatpersoner eller kr. 500 fra virksomheder giver
samtidig et gratis medlemskort til husstanden. Sponsornavne (firmaer og privatpersoner)
bliver opslået i forsamlingshuset på en planche, medmindre det udtrykkeligt frabedes.
________________________________________________________________________

Arrangementskalender
24. januar
7. februar
7. marts
6. april

Musikalsk aften med let anretning
(fremmed arrangør)
En aften med Søren Ryge / spisning
Generalforsamling med spisning
Forårsfest – med spisning. Successen
fra sidste år med bandet ”Så det”
gentages.

Formanden har ordet!
Nu er endnu et år gået for os alle, og dermed også for Ålbæk Forsamlingshus. Det har igen været et rigtigt
godt år, hvor der har været en meget tilfredsstillende søgning til forsamlingshusets festsale. Der er ingen tvivl
om, det er renoveringen i 2015 og 16 vi høster frugterne af. Men det der bliver tilberedt i køkkenet af de
dygtige kogekoner og deres hjælpere, som vi henviser til, har også en meget stor betydning for
forsamlingshusets omdømme.
Når noget bliver brugt jævnligt, er der også helt uvilkårligt en del slitage - på huset og inventaret. En af
bestyrelsens fornemste opgaver er hele tiden at sørge for, der ikke er områder eller ting, hvor vi kommer for
sent med vedligehold, udskiftning og renovering. Det er hele tiden en prioritering i forhold til økonomien.
Det meste af sommeren er der arbejdet på et nyt kølerum, som var en nødvendighed, da der begyndte at
trænge fugt igennem loftet på det gamle. En sådan renovering griber dog næsten altid om sig. Når vi
samtidig har fået ny ovn, lydanlæg, omfugning af gavlen, ny ude-belysning og flere andre ting, er det ingen
hemmelighed, at det har været hård ved kontoen. Bestyrelsen ser dog ret lyst på det, da forsamlingshuset
har fået rigtig meget for de penge der er brugt.
Støtteforeningen har en meget stor betydning for forsamlingshuset, da den i løbet af året har afholdt 7-8
arrangementer, udelukkende for vore medlemmer. Disse arrangementer skaber sammenhold i vores
lokalsamfund, og støtteforeningen donerer overskuddet til forsamlingshuset, og det er et pænt beløb der her
er tale om. Hermed en stor tak til alle, der giver en hånd med ved arrangementerne, tak for støtten til
forsamlingshuset og også for det hyggelige samarbejde. Det allervigtigste i denne sammenhæng er jo, at der
er tilslutning til arrangementerne. Derfor skal der her lyde en kæmpe tak til alle, der deltager i de forskellige
arrangementer. Jeres deltagelse er jo en direkte støtte til forsamlingshuset, som er med til at forskønne
huset både indenfor og udenfor. Tusind tak for det.
Hvad kan forsamlingshuset ellers bruges til??? Ja, det er rent faktisk kun fantasien, der sætter grænserne.
Er du en af dem, der går rundt og pusler med en ide, en tanke, et forslag, som du kunne tænke dig at prøve
af, så gør bestyrelsen den tjeneste at kontakte os, så vi kan få en snak om det. Det skal naturligvis være
inden for de rammer, som forsamlingshuset kan tilbyde. Men mulighederne er jo mange, da der står lokaler,
der er opvarmet til min. 18 grader hele vinteren.
Ålbæk Forsamlingshus har efterhånden over 300 medlemmer, og vi er alle sammen en form for ejere. Derfor
har både du og jeg ret til at leje lokalerne til fornuftige priser, samt til at deltage i fællesspisninger, foredrag,
sangaften, ålegilde, forårsfest, høstfest, koncert og meget andet. De nævnte aktiviteter er kun nogle af de
ting/emner bestyrelsen og støtteforeningen har sat i søen. Vi kan imidlertid ikke altid vide, hvad du synes der
skal foregå i forsamlingshuset. Så hermed endnu engang en opfordring: ring eller skriv til os, hvis du har et
forslag til noget du mener huset også kan bruges til.
Forsamlingshusets livsnerve - ja, det må være køkkenet, hvor der gang på gang bliver tilberedt den ene
lækre menu efter den anden. Selvom bestyrelsen ikke skal eller vil blande sig i de forskellige festmiddage,
der bliver tilberedt, så er der et meget tæt samarbejde med de kogekoner vi henviser til. Der er ingen tvivl
om, at en stor del af det gode ry og omdømme Ålbæk Forsamlingshus har, skyldes køkkenet. Derfor vil jeg
gerne rette en stor tak til alle jer, der sætter en ære i, at hver enkelt fest og arrangement bliver en
uforglemmelig og god oplevelse for vore lejere.
Som formand for Ålbæk Forsamlingshus vil jeg gerne rette en stor tak for det gode samarbejde, den store
opbakning og støtte i årets løb fra alle vore sponsorer, håndværkere, leverandører, lejere og medlemmer,
samt til alle hjælpere til fester og arrangementer. Derudover en kæmpe tak for samarbejdet og indsatsen til
hele bestyrelsen.
Hermed vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle et godt nytår.
Niels

