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Glædelig Jul til jer alle! -  Planlægningen af 2022 er i fuld gang. 
 
Trods coronavirussens stadige hærgen håber vi at kunne afholde arrangementer i foråret 2022 i modsætning til 2021, 
hvor kun generalforsamlingen blev gennemført (i maj).  

 

Vores helt eget ”Nytårskoncert”-arrangement: 
torsdag den 20. januar kl. 18.00 
 

En festlig musikalsk aften med gamle danske revyviser, kædet 
sammen med anekdoter - med rig lejlighed til at synge og nynne med. 
 
Vi får besøg af 3 professionelle musikere og meget alsidige musikalske personer, der 
behersker flere instrumenter og har medvirket i et hav af koncerter, musicals, revyfore-
stillinger og meget andet. Derudover underviser de alle inden for deres områder. -   
Og så er de alle næsten lokale kræfter! Brian (fotoet til højre) og Birgitte bor i St. Darum, 
John i Billund. – Denne aften skulle ”arbejdsfordelingen” være: 
Birgitte Antonius - sang, Brian Svendsen på klaver og John Skou på bas 
 

 
 
Aftenen starter med fællesspisning 
Menu: Wienerschnitzel med tilbehør og brasede kartofler, kaffe og æblekage. 
Pris:  kr. 175,- for menu og underholdning. 
Tilmelding til arrangementet (for medlemmer) senest 12. januar på 
aalbaekforsamlingshus@gmail.com eller til forsamlingshusets tlf. 75 1700 59 
Betaling: for at lette vores arbejde beder vi om betaling på forhånd, senest 17. januar, til 
konto 2599 6285 412 321 eller mobile pay til 42013. 
________________________________________________________________________                                                                                                                                                     
 
 

Vort lager af gamle brugte Højskolesangbøger 
 

Vi har fra et par medlemmer fået en forespørgsel ang.ovennævnte. Er der andre, der er 
interesseret, kan henvendelse ske til Niels Brink på 75 17 00 59. Det er ”først til mølle”. 
Der er alm. kendt størrelse og nogle få i større (mere læsevenlig) udgave. 
 
 

mailto:aalbaekforsamlingshus@gmail.com


Siden sidst ……. 
 

➢ er der den 29. oktober afholdt efterårsfest med ca. 80 deltagere. En vellykket aften med en 
ekstra lækker menu, hvor husets musikanlæg sørgede for den musikalske baggrund, styret 
af et par bestyrelsesmedlemmer som usynlige ”dj’s”. 

 
➢ er den traditionelle julebanko med julemenu løbet af stabelen fredag den 26. november, 

endnu en gang med fuldt hus og med et utal af sponserede bankogevinster.   
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Tak til vore sponsorer, medlemmer og andre i 2021 
  
Også i 2021 har vi kunnet glæde os over stor opbakning og støtte, fra lejere, gæster, 
håndværkere, medlemmer, støtteforeninger, frivillige hjælpere, små og store sponsorer, - en 
kæmpe hjælp, uden hvilken forsamlingshuset ikke ville se ud som i dag og stadig kunne være et 
lokalt samlingssted.  
 
I 2021 modtog vi donationer fra Ditlev Nielsen, Terp (infoskærm), Sneum-Tjæreborg Sognefond 
(fotoplancher, Højskolesangbøger), og Norlys Vækstpulje (opvaskemaskineanlæg).  
Derudover tak til de mange medlemmer, der tegner et sponsormedlemskab (firma eller privat), og 
til de mange sponsorer af bankopræmier til december-arrangementet (se nedenfor):  
 
 
Ambiente  Frøken A   Sportmaster Bramming 
Anja Pedersen  Hanne Karlson   Stadsing A/S  
Annette og Niels J. Johansen Hans Martin Mogensen   Storgaard Biler  
Arne Nordby  H.J. Hansen, hvidevarer  Superbrugsen Bramming 
Balsby El & Data  Homex   Superbrugsen Tjæreborg  
Benny Andersen A/S Honda Glejbjerg   Sydbank Bramming 
Bente Nielsen  House of Hair   Sædding Køkken og Tømrerforretning 
Bolig og Tæppegården Ideelle   Sørens Farve & Tapet  
Boutique No. 9       Inger Bundgaard   Tjæreborg Handelscenter 
Bravida, Esbj. afd.  Irene Rose   Toxværd Maskinforretning 
Butik Mary  Junkuhn   Ulla Høegh 
Cocio   Kennel Jagtlysten   Vejrup Andels Grovvareforening 
Cross og Scooter Center Leif Skov Pedersen  Vestjysk Bilhus 
Dagli’Brugsen, Gredstedbro Linds AS   VH Værktøj 
Den Lille Bager  Majholm Planter   Vognmand Holm & Jensen 
Den Lille Brugskunst Mictek ApS   XL-Byg Bramming 
Din Tøjmand Bramming Min Købmand Bramming  Ålbæk Smede- og Maskinforretning 
Elly Møller Sørensen Nygaard Makeup & Hairart 
Else Hollænder  Oldenburg Woodturning 
Else Krawczyk  Pecani Bramming 
 
 

 

                                                                                                                              

Arrangementskalender 2022 
       

20. januar  Fællesspisning og musikalsk aften (se ovenfor!) 
24. februar     Foredrag v. Morten Hahn-Pedersen 
  7. marts       Indvielse af den nye Højskolesangbog 
24. marts       Generalforsamling 
                                                      
 

 
 ”Ålbæk Forsamlingshus -  siden 1905”                                                                                                       
Uden den store opbakning fra lejere, gæster, håndværkere, medlemmer, støtteforeninger, frivillige, små og 
store sponsorer ville forsamlingshuset ikke se ud som i dag og stadig kunne være et lokalt samlingssted.  I 
2020/21 har Norlys Vækstpulje, Sneum-Tjæreborg Sognefond, Ditlev Nielsen,Terp, Spar Nord Fonden, 
Elly og Arne Sørensen, Ålbæk, Lida og Oskar Nielsens Fond, Esbjerg Kommunes pulje til lokale 
projekter og Sydbank Fonden/SydbankBramming som hovedsponsorer bidraget til renovering af lille sal 
(loft, ovenlys, akustik, belysning), dobbeltdøre, infoskærm, plancher, sangbøger, opvaskeanlæg m.m. 
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