Albæk Forsamlingshus
Albæk Forsamlingshus blev bygget i 1906
og sjælen fra dengang er bevaret i
arkitekturen. Her kan du holde en
uforglemmelig fest eller andet
arrangement.
Forsamlingshuset er organiseret som en
forening, hvor sognets husstande kan
være medlemmer. Det arlige kontingent
pr. husstand er pa 300 kr. og 200 kr. for
pensionister.

Lån forsamlingshuset gratis
Ved arrangementer, der har til formål at lave
noget godt for borgerne i Albæk, Østrup,
Vestrup og styrke fællesskabet herude, og som
ikke er for egen vinding, koster det ikke noget at
leje/låne Forsamlingshusets lille sal. Man
betaler dog for forbrug.

Leje af forsamlingshuset
Medlemmer:
Hele huset
Lille sal

900,- kr.
750,- kr.

Ikke medlemmer:
Hele Huset
Lille sal

1.500,- kr.
1.100,- kr.

Priserne er eksklusiv forbrug.
Her foruden kan man leje stole, borde,
duge og service ud af huset samt en stor
partygrill.

Udlejning

Birgit Christensen
Nedre Vej 85,
Tlf. 28 26 28 17
udlejning@albaekforsamlingshus.dk

I .2 halvår af 2014 er der
følgende arrangementer
Sct. Hans aften mandag d. 23. juni
Vi har søgt efter hjælpende hænder til Sct. Hans,
men desværre forgæves. Derfor ma vi afholde
et ”sammenskudsgilde” hvor alle er velkomne.
Derfor: Medbring selv kød m. tilbehør til grillen.
Drikkevare og kaffe skal købes i klubhuset.
Villy sørger for at der star ”griller” klar til brug fra
kl. 1800.
Kl. 1930 er der bal med hekseafbrænding og sang.
Sted: Nedre Vej v. SMIFF`s klubhus.

Loppemarked ”den Røde tråd” lørdag
d. 30. aug. Kl. 10-15
I samarbejde med Kvindecafeen afholdes igen ”Den
Røde Trad”.
Her vil der være mulighed for at afholde loppemarked hjemme, dog er der ogsa mulighed for
pladser ved boldbanerne, samt enkelte i
forsamlingshuset.
Der vil være abent i forsamlingshuset, hvor der kan
købes drikkevarer samt sma snacks og kage.
Tilmelding senest 10. august 2014
Tilmelding kan ske allerede nu til
Susanne tlf. 51 86 14 30 eller Gitte tlf. 60 40 32 84
Hjælp søges til bagning og andre smating.

De nedre byers historie og gamle huse
(LAG-Projekt)
Der planlægges vandreture i Tjærby/Vestrup 7.
september samt i Albæk/Østrup d. 20. september.
Der vil være kaffe og kage under turen.
Nærmere info følger.

Koncert med MC Hansen & CS Nielsen
Lørdag d. 27. september kl. 20.00
Kom og opleve disse dygtige musikere. MC Hansen
gæstede ogsa sidste ar Albæk, til et udsolgt hus.
Denne gang er der to koncerter pa en aften med
bade MC Hansen og CS Nielsen.
Tjek www.Albaek-Forsamlingshus.dk eller
www.Youtube.com
Billetter købes pa
http://billetto.dk/hansen-nielsen eller hos
Gitte tlf. 60 40 32 84
Pris: 150,Sandwich og div. drikkevarer sælges.

Julemarked & julebanko
Bestyrelsen kan med stor glæde fortælle, at vi
gennem Elrofonden har faet doneret 250.000 kr.
til renovering af køkken.
Arbejdet vil komme til at foregar i december og
januar, hvorfor der desværre ingen mulighed er
for udlejning i denne periode.
Ligeledes er det desværre nødvendigt med
aflysning af julemarked og julebanko.
Der vil blive afholdt en abning af det nye køkken i
løbet af det nye ar og evt. med et par forarsbanko.
Vi haber pa forstaelse omkring dette.
Der vil selvfølgelig blive afholdt julebanko igen til
næste ar, ligesom vi planlægger et banko i løbet af
november eller december i samarbejde med
SMIFF, som vil forega i deres klubhus. Dette
kommer der nærmere info omkring, nar vi har
datoer.
Vi vil gerne om nogle vil hjælpe til med dette, sa
kontakt gerne bestyrlsen.

Albæk
Forsamlingshus

Juletræsfest
Der vil stadig blive afholdt juletræsfest.
Her ma vi i fællesskab hjælpe til med kaffebrygning
og opvarmning af æbleskiver mm., da køkkenet
maske ikke er brugbart.
Nærmere info fra juletræsfolkene.

ALBÆK KVINDECAFÉ
Særskilt program omdeles ellers se hjemmeside.

”MUSIK OG LEG” MED LENE BLOND
Se hjemmeside albaek-forsamlingshus.dk for
program

Bestyrelsen
Formand:
Gitte Frydensberg, Nedre Vej 131, Tlf. 60 40 32 84
Jesper Brøste, Nedre Vej 72, Tlf. 24 91 63 73
Kasper Lauridsen, Nedre Vej 57, Tlf. 22 48 48 78
Anne R. Nielsen, Frugthaven 1, Tlf. 40 13 19 32
Christian Frydensberg, Nedre Vej 131, T. 2290 7579
Jesper Christoffersen, Østrupvej 77, Tlf. 29 80 56 88
Anne Marie Gammelby, Nedre Vej 110, T. 2361 9445

Tryksponsor

2. halvårskalender
2014
Vi ønsker Jer hermed
VELKOMMEN og
håber I vil bakke op om
Albæk Forsamlingshus

Hold dig opdateret og tilmeld
nyhedsbrev på
www.albaek-forsamlingshus.dk
eller følg os på Facebook
https://www.facebook.com/Albaek.f
orsamlingshus

