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JULEMARKED 
DEN 30.NOVEMBER FRA KL. 13-17 

lørdag den 30. nov. fyldes salen med boder, hvor du kan købe 

årets julepynt,  

juledekorationer og få inspiration til julegaver.  

Få taget billeder til årets julekort.  

Imens kan du spise æbleskiver og drikke et glas gløgg.  

Børnene har igen i år mulighed for selv at bage vafler 

Dato:  Lørdag den 30. november, klokken 13-17 
Pris:  Gratis. Kom gerne forbi. 
 

  

FAMILIEGUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING I 
FORSAMLINGSHUSET 

 
TORSDAG DEN 12.DEC KL 17:00 

MENU: Flæskesteg og Risalamande 

PRIS: 100 kr. for voksne / 40 kr. for børn u. 12år 

Tilmelding til spisningen: 

Senest den 9. dec. på 6055 4007. Betaling ved 

tilmelding via MobilePay. Er det ikke muligt så nævn det 

ved tilmeldingen 

FORSAMLINGSHUSET - FREDAGSBAR – 
JULE/NYTÅRSKUR 

FREDAG DEN 27. DEC KL. 19:00 TIL MIDNAT 

 
Fredag mellem jul og nytår åbner vi dørene fra kl. 19:00 

til midnat.  

Kig forbi for at ønske venner og naboer GODT NYTÅR 

Gratis entré 

 

KIRKEN I DECEMBER  

 

Onsdag den 4 december kl. 19.00 Adventsmusikgudstjeneste i 

Alslev kirke.  

Kirkens børnekor holder til på skolen, hvor der øves hver 

onsdag. Det er fra 2. klasse og er ledet af Linette Hardt 

Hansen, som er kirke- og kulturmedarbejder ved kirken. 

 

Tirsdag d. 10. december er børnehaven inviteret i kirke, hvor 

de kan opleve krybbespil opført af 0. klasserne. Et samarbejde 

mellem skole og kirke. 

 

Onsdag d. 11. december er der Luciaoptog, som er et 

samarbejde mellem børnekoret og SFO – en god tradition, 

hvor vi først går Luciaoptog for pensionistforeningen og siden 

i Brugsen.  

 

Torsdag d. 12. december er dagplejerne inviteret til jul i kirken 

og senere er ALLE i Alslev velkomne i kirke. 0.klassernes 

krybbespil ledsaget af børnekoret. Derefter er der vil 

børnekoret gå Luciaoptog i forsamlingshuset  

 

 

JULEMANDEN KOMMER I DINNSENS 
SKOVPARKEN D. 24 DECMNER KL 10:15   

 

Som vanligt flyver julemanden igen i år forbi Alslev på hans 

rute rundt i Danmark  

Han forventer at lande i Dinnsens kl. 10: 15 hvor han vil have 

de indleverede gaver med til byens børn.  

Forældrene som ønsker at deres børn skal have en pakke skal 

aflevere den i tidsrummet 9:40-9:55 ved parkeringspladsen 

ved hallen – Navnet skal TYDELIGT fremgå.  

 

Borgerforeningen vil være vært med æbleskiver, gløgg og 

saftevand – VEL MØDT TIL EN HYGGELIG FORMIDDAG  

 

INGEN TILMELDING NØDVENDIG  
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JULETRÆSTÆNDING 
 D. 29. NOVEMBER  

 KL.16:30  
 

Som traditionen foreskriver bliver juletræet på 
hjørnet af Bredgade og Forumvej tændt. 

 
Efterfølgende vil Borgerforeningen være vært med 

Æblesiver og kakao i forsamlingshuset  
 

Der vil også være besøg af julemanden som vil dele 
slikposer ud til alle børn  

 
Alle er velkommen !  

 
Pris: 25 kr. pr. person  

 

GRATIS FOR ALLE BETALENDE MEDLEMMER 
AF ALSLEV BORGERFORENING  

 

 
 

 

JULEBANKO I HALLEN !   

Traditionen tro afholder vi banko, denne gang blot et 

stort arrangement i vores nye hal 

 SØNDAG D. 15. dec. Kl. 15:00 – Ca. 17:00 

I ALSLEV HALLEN  
 

SÅ TAG NABOEN OG VENNERNE MED TIL FÆLLES 
BANKO – DE RER PLADS TIL ALLE  

 
PRISER:  

 
Pr. spilleplade 10 kr. – 5 spilleplader 40 kr. 

 
Spil 21: Pris pr. lod 5,- kr. og pr. stang 15,- kr. 

Amerikansk lotteri: Pris pr. lod 3,- kr. og 25,- kr. for 10 

stk. 

Afholdes af Borgerforeningen, ASK og Spejderne 

 

ASK AFHOLER LEGE DAG I HALLEN  

 

Store legedag i hallen d. 28.12 fra kl. 10-17  

 

Pris 80 kr. pr. barn – forældre til betalende børn 

kommer gratis ind hele dagen 

 

Der vil være masser af spændende ting på 

programmet, så få en hyggelig dag i hallen 

sammen med dine venner. 

 

MERE INFO KOMMER PÅ FACEBOOK FRA ASK. 

 

SPEJDERNE – INDSAMLING  
AF JULETRÆER  

 

Søndag den 5. januar 2020 om formiddagen kommer 

Alslevs Spejdere rundt i byen for at indsamle juletræer. 

Spejderne vil stemme dørklokker, men er man ikke 

hjemme, kan man sætte juletræet ud foran døren og 

binde en lille pose med penge fast til træet. Det koster 

25 kr. at få afhentet sit juletræ. 

Pengene går igen i år til at give vores spejdere nogle 

gode timer og helst en or’n’lig én på opleveren. 

 

Skulle vi mod forventning ikke nå forbi jeres husstand, så 

ring gerne til spejderleder Jannie på tlf. 6133 7006. Så 

finder vi ud af det. 

 


