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Nyhedsinfo nr. 1 / 2021 

Så er der endelig nyt fra Aale Forsamlingshus.
Nu er der ved at komme gang i udlejningerne igen – siden starten af juni 2021 har der været åben for 
udlejning og det fortsætter hen over sommeren og hele efteråret. 
Det bliver godt for os alle og for Aale Forsamlingshus. 

Bestyrelsen for Aale Forsamlingshus har udnyttet tiden til at få renoveret og opfrisket farverne. 
Der er blevet sat troldtekt plader på loftet, for at give en bedre lyd. Der er blevet malet. Der er blevet
skiftet små vinduer i den store sal. Der er blevet skiftet lampetter. Elektriciteten er blevet opgraderet. 

Ultimo september bliver de 5 store vinduer i facaden samt 2 af køkkenvinduerne skiftet. For at få kapital til 
så stor en udgift er der søgt hos mange fonde og puljer. Denne søgen har givet kapital til at komme i gang 
med arbejdet. Det glæder vi os til, og vi glæder os til at vise det frem for jer.

Julemarked 2021
Bestyrelsen for Aale Forsamlingshus har besluttet at – hvis det er muligt til den tid – at julemarked i 
Aale Forsamlingshus bliver gennemført søndag d. 21. november 2021 fra kl. 10.00 til 14.00. 
Derfor vil vi allerede nu meget gerne vide, om du vil deltage. 

Tilmelding
Tilmelding hurtigst muligt på tlf. 3031 3620 eller via forsamlingshuset e-mail
aaleforsamlingshus@h-bjerregaard.dk - dog senest den 20. oktober 2021.
Skulle du have specielt ønske om placering, så venligst oplys det ved tilmelding, så
vil vi gøre alt for at opfylde dit dette. 
Princippet ”først til mølle” tages i brug ved fordelingen.

Pris
Prisen for en stade er som sædvanlig kr. 100,00 pr. bord. Et bord er 1,80 cm lang og 90 cm bred. 
Ved tilmelding bestilles det antal borde der ønskes.

Betaling
Betaling af stade kan foregå:
via bankoverførsel til reg.nr. 7160 kontonr. 4919697 - husk angivelse af navn 
via MobilePay på 5125 2990 - husk angivelse af navn 

Skulle dette give anledning til spørgsmål, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os - 

Winnie - 2835 6753
Hanne - 3031 3620 eller 5125 2990

Vi glæder os til at høre fra dig !

mailto:aaleforsamlingshus@h-bjerregaard.dk

