
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus              januar 2020 

                                                                                                                                                      

”Mit liv med speedway på godt og ondt”   
                                                                                    

Fællesspisning + foredrag  torsdag den 23. januar kl. 18 
Menu: karbonader m. ærter og gulerødder, æblekage, kaffe. 
Efter fællesspisningen har vi besøg af en af Esbjergs og Danmarks 
største idrætsstjerner gennem alle tider. Han behøver ikke nogen 

præsentation. Alle kender Erik Gundersen, en af deltagerne i det 

danske speedwayeventyr. Og overskriften antyder, hvad denne flere 
gange verdensmester vil berette om. 
Pris for medlemmer:  kr. 175,-  for menu + foredrag. Medlemskab kan 
tegnes ved indgangen. 
Tilmelding: senest 16. januar til aalbaekforsamlingshus@gmail.com   
eller på tlf. 21380152 

___________________________________________________________________________________ 

 
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 og blev blandt de udvalgte. 
 

Fortællekoncert for hele familien -  lørdag den 8. februar kl. 14.30 – 15.30  
(efter koncerten serveres der kaffe/sodavand og kage/brød) 
 

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. 
 

Pris (incl. kaffe/sodavand og brød/kage) 
Voksen kr. 150, børn (under 12) kr. 75,- (+ gebyr) 
Billetsalg: senest 4. februar på nembillet.dk. 
Brug nedenstående link. Billetten skal fremvises 
ved indgangen. 

 
https://nembillet.dk/58719/Sigurd_fortaeller_om_Genforeningen 
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Tak til alle sponsorer af gevinster til julebanko  
 
Den 3. december blev der afholdt fællesspisning med familie-julebanko. Endnu en gang med fuldt 
hus og med venteliste er det et af husets mest populære arrangementer. 
En stor tak skal her lyde til nedennævnte sponsorer af det store antal bankopræmier: 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Ambiente  Ellen Hansen  Min Købmand, Bramming                                                           
Anja Pedersen  Elly Møller Sørensen Niels Brink 
Arne Nordby  Gudmund Gjørding Per Ravnsbæk-Toft 
Balsby El og Data  Guldsmed Pecani  Playmore   
Benny Andersen A/S Hans Martin Mogensen Restaurant Bramming 
Bente Nielsen  Homex  Skechers 
Bolig & Tæppegården Helge og Birgit Madsen Skouboe Grafisk Tegnestue 
Boutique Mary  Irene Rose  Sommerlyst 
BPI  JernbaneCaféen  Støtteforeningerne/Ålbæk Forsamlingshus 
Bramming Apotek  Jysk Autopolster A/S Sportmaster 
Bramming Elektronik Kaj Kristensen  Superbrugsen Tjæreborg 
Bramming Festudlejning Klinik Lux  Sædding Køkken- og Tømrerforretning A/S 
Bramming Specialoptik ApS Lone Storgaards Fodklinik Tjæreborg Handelscenter 
Cocio Esbjerg  Majholm Planter  Toxværd 
Dagligbrugsen Gredstedbro Marie og Vagn Nielsen Ulla og Jørgen Høgh 
Dagrofa Esbjerg  Martin Storgaard  VH Værkstedsmaskiner 
Din Tøjmand Bramming Matas  XL-Byg 
    Ålbæk Smede & Maskinforretning 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          

 
 

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. 
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 forsamlings- 
huset på en planche, medmindre det udtrykkeligt frabedes. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Arrangementskalender  
23. januar  Fællesspisning + Erik Gundersen 
  8. februar    Fortællekoncert for hele familien med Sigurd Barrett 
20. februar   Koncert: BamseMadsen & Husted (fremmed arrangør) 
12. marts Generalforsamling med spisning 
 
 
 

 
OBS! Læs også næste side: Nytårstale fra formanden! 
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Formanden har ordet! 
 
Kære medlemmer, håndværkere, leverandører, køkken og rengøringspersonale, hjælpere, 

bestyrelse samt alle andre, der yder en indsats til gavn for Ålbæk Forsamlingshus.  

I ønskes alle et godt nytår med tak for et godt samarbejde i året der er gået med håb om, 

at det må fortsætte i 2020. 

Den støtte og opbakning, der har været omkring forsamlingshuset det sidste år, har igen 

været helt fantastisk. Der er afholdt mange fester; rigtig mange har deltaget i de 

arrangementer, som støtteforeningerne og forsamlingshuset har udbudt. Der er ydet støtte 

fra fonde, og mange private og virksomheder har betalt ekstra medlemskontingent og er 

derved blevet sponsormedlemmer. Mange lokale håndværkere og leverandører har givet 

store rabatter. Der er endda leveret materialer eller varer uden beregning. Bramming 

Ugeavis har bidraget med fine artikler og omtale, som giver god reklame for Ålbæk 

Forsamlingshus. Derudover har utrolig mange butikker og private sponseret gevinster til 

julebanko. Vi er i bestyrelsen utrolig taknemlig for alt dette. 

Der har i den sidste tid været en del debat og omtale i medierne omkring hjertestartere. 

Der blev bl.a. berettet om, hvordan forskellige nonprofit organisationer og forhandlere af 

hjertestartere formentlig har tjent mange penge på en usmagelig måde og ikke har levet 

op til indgåede aftaler. ”Kunsten at redde liv” var den organisation, der var behjælpelig 

med indsamlingen til den hjertestarter, der for et par år siden blev opsat ved Ålbæk 

Forsamlingshus. Det var også den organisation, der blev lavet serviceaftale med.  

”Kunsten at redde liv” gik konkurs i starten af 2019. Efter meget vildrede og store 

frustrationer har vi indgået en ny serviceaftale omkring hjertestarteren ved 

forsamlingshuset. Aftalen er indgået med en lokal specialist på området, Jesper Frandsen 

fra Tjæreborg, og hjertestarteren er blevet efterset og afprøvet. Så der er ikke tale om 

falsk tryghed i forbindelse med vores fælles hjertestarter i Ålbæk. Men det er trist og 

uforståeligt, at nogen forsøger at tjene penge, når menneskers liv er på spil. 

Bestyrelsen har i samarbejde med støtteforeningerne allerede planlagt flere 

arrangementer i 2020, som vil fremgå af vore nyhedsbreve og på hjemmesiden. Jeg 

håber forsamlingshusets medlemmer og mange andre finder arrangementerne 

interessante og derfor vil deltage. Men HUSK tilmelding i god tid, det gør vores 

planlægning meget nemmere. 

Bestyrelsen har planer om forbedringer også i 2020. Disse tanker og planer kan 

bestyrelsen kun tillade sig at have, fordi der er stor interesse og opbakning til 

forsamlingshuset. Med over 300 medlemmer og mange andre der støtter og yder en 

indsats, så er der ingen tvivl om forsamlings-husets berettigelse. Derfor er bestyrelsen 

indstillet på, at husets faciliteter skal være indbydende og af en høj standard. På 

generalforsamlingen den 12.3.20 kan der høres - eller måske allerede ses - mere om vore 

planer. 

Med venlig hilsen - på bestyrelsens vegne -  Niels      


