
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus      september  2019      

 
Høstfest og efterårsfest: en aften med vildt på menuen 

 

Som overskriften siger: vi fejrer, at høsten er i hus og markerer efterårets komme med lidt ekstra 

lækkert til ganen og med musik til ørerne og danse-benene. 

 
Fredag den 25. oktober kl. 18.30 
 
Fest-Menu                                                                                                      
 
Forret: røget ørredfilet med lun spinat, serveret med lun flute 
 
Buffet:  
rosa stegt dyreryg 
langidsstegt dyrekølle med rosmarin 
fyldt farseret løg med vildtfars 
vildtflødesauce 
små nye kartofler kogte,  med smør og persille 
waldorfsalat 
forskellige salater efter årstiden:  
f.eks. bagte blomkål på bund af ristede rugbrød, 
marineret grønkålssalat med ristede nødder og abrikoser.  
 
Dessert: 
Hjemmelavet isbombe fyldt med solbærsorbet og pyntet med flødeskum 
 
Pris: kr. 275,-  dækkende menu og underholdning 
Tilmelding på aalbaekforsamingshus@gmail.com  eller indtal besked på husets tlf. 75170059 eller 
send SMS til 21380152 senest 19. oktober.                                                        
 
 

 

Den musikalske underholdning står Guitar-Finn for,     

en alsidig musiker (sang, el-guitar, guitar, saxofon, rytme), med 
mange års erfaring fra alskens arrangementer. 
  
Hans repertoire spænder meget vidt: fra film- og musicaltemaer, 
dansktop, country, disco, 60’er rock, 80’er hits mm.  
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Sangaften ”med den blå” 
 
Både forskere og musikpædagoger er enige. Sang er godt for krop og sjæl, og vi burde synge 
meget mere. -  Langt om længe har vi fundet plads i kalenderen til en opfølgning af vores dejlige 
og hyggelige sangaften i februar 2018, hvilket rigtig mange har efterlyst. 
 
Tirsdag den 5. november kl 19.30 
 
Inger Fogh, Ålbæk, som med stor succes stod for aftenen 
sidst, leder igen slagets gang med udgangspunkt i 
Højskolesangbogen, og bestyrelsen vil stå for ”kaffe med 
brød” 
Pris: kr. 50,-  
Tilmelding: aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller tlf. 
21380152 senest tirsdag den 29. oktober. 
 
 

________________________________________________ 
 
Lokale firmaer – læs her!! 

 

Sidste år blev der for flere lokale firmaer i december afholdt firma-julefrokost i forsamlingshuset. 
De indtog en dejlig julefrokost-menu med alt, hvad dertil hører. Det blev en festlig og munter aften 

med musik og fri bar (dog stærk spiritus for egen regning 😊). – Vi er blevet opfordret til at udbyde 

en lignende julefrokost i år, og har fastsat denne til 
 
Fredag den 6. december kl. 18.30 
 
Med denne orientering vil vi gerne give flere virksomheder, store som små, mulighed for at deltage 
og dermed mødes med andre lokale virksomheder i festligt lag. 
Nærmere detaljer (menu/pris o.l) vil komme i næste nyhedsbrev, men du kan  allerede nu tilmelde 
dig på aalbaekforsamlingshus@gmail.com. 
Ønsker du at vide mere om arrangementet, er du velkommen til at rette henvendelse til formand 
Niels Brink på tlf. 75 17 00 59. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Arrangementskalender: sæson 2019-20 
 
Med forbehold for ændringer ser kalenderen i skrivende stund ud 
som nedenfor.  

 
25. oktober Efterårsfest – Høstfest 
5. november Sangaften 
3. december Fællesspisning og Julebanko 
6. december Julefrokost for lokale firmaer 
23. januar Erik Gundersen: ”Speedway på godt og ondt” 
8. februar Vi blev blandt de heldige, der fik arrangementet 

”Fortællekoncert for hele familien med Sigurd Barrett”  
(i anledning af 100-året for Genforeningen).   

Marts Generalforsamling med spisning 
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