
  

  

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus     nr. 2 - januar 2020  

 

Torsdag den 23. januar var de røde lamper tændt i Ålbæk Forsamlingshus. Erik Gundersen var gæst             

efter fællesspisningen, og det trak ”næsten mere end fuldt hus”. Uheldigt forfald for nogle gjorde dog, 

at der blev plads til folk fra ventelisten. Og forventningerne blev til fulde indfriet med stående applaus               

til Erik for hans fantastiske, åbenhjertige og rørende fortælling om sit liv i speedwayens verden.  

 

MEN allerede om 2 uger kommer næste chance for en oplevelse af de sjældne for forsamlingshuset! 

Gå ikke glip af nedenstående: 

  

Mærk historiens vingesus i det lokale forsamlingshus!!   

Hele Danmark markerer 100-året for Genforeningen   
 

Også i Ålbæk Forsamlingshus tager vi del i fejringen af 100 året for den folkevalgte grænse mellem Danmark og 

Tyskland.  Foreningen af Danmarks forsamlingshuse blev tilbudt et antal arrangementer. Vi valgte at lægge billet 

ind på tilbudet og blev blandt de udvalgte til: 

  

Fortællekoncert for hele familien - lørdag den 8. februar kl. 14.30                             

(i forbindelse med arrangementet serveres der kaffe/sodavand og brød/kage)       

Den folkekære entertainer Sigurd Barrett står klar med livsglæde, humor og sang.                                           

Gennem koncerten vil Sigurd Barrett med sin indlevende, humoristiske og fagligt velfunderede 

historieformidling fortælle historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv – i øjenhøjde – til alle 

aldersgrupper. ”En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab.”  

 

Mange kender Sigurd Barrett fra TV, fra ”Sigurd fortæller 

Danmarkshistorie” eller fra hans mange andre 

underholdende bøger og musikudgivelser om græske 

guder, konger, eventyr o.l. til børn – Lørdag den 8. februar 

kan I opleve ham LIVE i Ålbæk Forsamlingshus. – Se evt. 

også vores hjemmeside www.ålbækforsamlingshus.dk  
  

Pris (incl. kaffe/sodavand og brød/kage)      

Voksen kr. 150, børn (under 12) kr. 75,- (+ gebyr) 

 

Billetsalg senest 4. februar på nembillet.dk.      

Brug evt. nedenstående link. Billetten skal fremvises 

ved indgangen. (Efter 4. februar: sms til eller ring på 

61663259 for at forhøre om evt. restbilletter). 

  

https://nembillet.dk/58719/Sigurd_fortaeller_om_Genforeningen  

                                                                                                                   (læs også næste side 😊)  

 

 

https://nembillet.dk/58719/Sigurd_fortaeller_om_Genforeningen
https://nembillet.dk/58719/Sigurd_fortaeller_om_Genforeningen


 

Igen i år har Helge Madsen (BamseMadsen) fra Egtved Camping og Morten Husted, kendt fra  

Neighbours og Mariehaven, ønsket at arrangere en koncert i Ålbæk Forsamlingshus. 

Det har vi naturligvis sagt ja til efter sidste års vellykkede musikalske aften. De er selv arrangører. 

 

Bandet er især kendt for Bamse-hits og countrysange. 

De har bedt os bringe følgende opslag: 

 
                                                                                                                                                                                  

   
__________________________________________________________________________________________   
   

Kontingent – Medlemskab 2020   

Så er det tid til fornyelse af dit medlemskab i Ålbæk Forsamlingshus. Vi håber du/I stadig 

er interesseret i at bakke op om det lokale forsamlingshus. Kontingentet er et 

husstandskontingent på kr. 100,-.  
Består husstanden kun af én person, betales kr. 50,-  
Indbetaling sker via Netbank: Nordea Bank 2540 6884821434. Husk at anføre navn.  
  
Forsamlingshuset har i årenes løb oplevet stor opbakning i form af gaver, arbejdsydelser o.l. Sponsor- 
beløb 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 dette udtrykkeligt frabedes. 

  

_____________________________________________________________________________  

  

  

Arrangementskalender   
  

          
   8 . februar       Fortællekoncert   for hele familien med   Sigurd Barrett   
20 . februar     Koncert:  BamseMadsen & Husted (fremmed arrangør)   
12 . marts   Generalforsamling med spisning   
  
  
  



 
 

 

  

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

    


