
 

 

Nyt fra Ålbæk Forsamlingshus  nr. 8  oktober 2020 

 
Siden sidste nyhedsbrev er – som I sikkert alle ved – forsamlingsforbudet reduceret til max. 50. 
Selv om nedennævnte godt kan arrangeres med overholdelse af forbud og restriktioner, vil det 
blive et noget anderledes arrangement end planlagt. Og: med baggrund i den aktuelt stigende 
smittespredning i hele landet, også i vores område, har vi valgt ikke at løbe nogen risiko og  
aflyser dermed høstfesten. 
 
 
 

En aften med lidt ekstra lækkert på menuen                                                                             
 

OBS   Med forbehold for epidemiens udvikling og myndighedernes anvisninger i de kommende                                                                                                                                                   
OBS   uger - og med corona-restriktionerne in mente, hvilket bl.a. betyder et begrænset antal    
OBS   pladser og kun musik fra husets eget anlæg, da corona-retningslinier for dans begrænser   
OBS   dansemulighederne kraftigt, 

   

afholdes  Høstfest – efterårsfest  fredag den 23. oktober kl. 18.30            
 
Fest-menu (som sidste år: ved ”Vilslevkokken”) 

Forret: dampet rødspættefilet kræmmerhus med laksemousse                                                                                                             AFLYST !! 

 
Buffet:  
braiseret rødvinsmarineret vildsvinefilet med rosmarin 
fyldt kyllingebryst med urter                                                                                      
langtidsstegt oksespidsbryst. 
Serveres med: 
kartoffeltårn 
små ovnstegte kartofler 
peber lime skysauce 
samt svampe flødesauce 
Hertil forskellige salater efter årstid: 
f.eks. bagte blomkål på bund af ristede rugbrød, 
marineret grønkålssalat med ristede nødder og abrikoser. 
 
Dessert: dessert-kagebord (ved egne lokale kræfter), kaffe 
 
Pris: kr. 225,- 
 
Tilmelding til arrangementet (for medlemmer) skal ske senest 16. oktober på  
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller til forsamlingshusets telefon 75 170059. 
 
Betaling: for at lette vores arbejde bedes betaling ske på forhånd, dvs. senest 18. oktober  
til konto 2599 6285 614773 eller mobile pay til 42013.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
”Ålbæk Forsamlingshus -  siden 1905” 
Uden den store opbakning fra lejere, gæster, håndværkere, medlemmer, støtteforeninger, frivillige og små 
og store sponsorer ville forsamlingshuset ikke se ud som i dag og stadig kunne være et lokalt samlingssted.  

I 2020 har Lida og Oskar Nielsens Fond, Esbjerg Kommunes pulje til lokale projekter og ikke 

mindst Sydbank Fonden/Sydbank Bramming som hovedsponsorer bidraget til renovering af lille sal 
(bl.a. loft, ovenlys, akustik, belysning)                                                                                                  
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