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Velkommen til
AL-Huset

Aktivitetscentret AL-Huset er et brugerstyret hus i Kjellerup for borgere
over 60 år samt pensionister bosiddende i Silkeborg kommune.
Det er Aktivitetscentrets mål at skabe et åbent og trygt miljø, baseret på
brugernes egne ønsker og behov. Vi lægger vægt på at hjælpe hinanden,
så den enkelte får mulighed for at bruge sine erfaringer og færdigheder
til gavn for sig selv og andre.
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Hvordan bliver jeg medlem af AL-Huset?
Det koster 200 kr. pr. år at blive medlem af AL-Huset. Et medlemskab
giver adgang til at bruge årsprogrammets mange tilbud. Årets aktiviteter
i AL-Huset begynder den 10. august 2020, og medlemskabet løber indtil
den 2. juli 2021.
Der betales separat for evt. forbrug af materialer på holdene.

Køb af medlemskort
Indmeldelsesblanket til en ny sæson i AL-Huset er vedlagt dette
program. Udfyld den allerede nu og aflevér den udfyldte blanket i
postkassen ved hovedindgangen til AL-Huset senest 26. juli.
Mandag 3. august og tirsdag 4. august i tidsrummet mellem kl. 10 og 12
udleveres medlemskort til både nye og nuværende medlemmer i ALHuset til den nye sæson 2020/21 mod betaling af 200 kr.

Tilmelding til hold
Tilmelding til de hold, der afvikles mandag og tirsdag, foregår onsdag
den 5. august mellem kl. 10 og 12.
Tilsvarende gælder, at tilmelding til de hold, der afvikles onsdag torsdag - fredag foregår torsdag 6. august mellem kl. 10 og 12.
Alle hold er nulstillet til den nye sæson. Derfor foregår tilmelding til den
nye sæsons hold efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor en god
idé at komme i god tid onsdag den 5. august og/eller torsdag 6. august
for at hygge sig i køen med 1 meters afstand til alle de andre!
Ved tilmeldingen skal du blot vise dit medlemskort til holdlederen, hvis
hold du ønsker at melde dig på.
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Senere tilmelding
Du kan naturligvis betale kontingent og tilmelde dig på andre dage efter
den 6. august, men så kan du risikere, at holdet er overtegnet.
Hvis det sker, så er der mulighed for at komme på venteliste.

Nye brugere
For nye brugere f.eks. tilflyttere eller nye pensionister/efterlønnere er
det muligt at købe medlemskort og tilmelde sig til aktiviteter med start
midt i en sæson.

Ring og hør om dine muligheder
Tlf. 89 70 35 30
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Information
Brugerråd
Brugerrådsmedlemmer vælges ved generalforsamling blandt aktivitetscentrets medlemmer.
Arbejdsopgaver er bl.a. tilrettelæggelse af arrangementer og fordeling
af økonomiske midler til de forskellige aktivitetsgrupper. Har du som
bruger ønsker eller noget, der skal tages op til debat, kan du skrive til
brugerrådet. Læg brevet i idékassen. Husk at underskrive.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte:
Aktivitetscentret AL-Huset
Skolegade 5
8620 Kjellerup
Tlf.: 89 70 35 30

Kontortid:
kl. 9.00-15.00 mandag - torsdag.
kl. 9.00-11.30 fredag.

Mail:
alhusetkjellerup@silkeborg.dk

Hjemmeside:
al-huset.silkeborg.dk
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Brugerrådet 2020

Alice Lemming
Formand

Per Rhiger
Kasserer

Bodil Sørensen

Marianne Nielsen

Inge Gadegaard
Næstformand

Elin Sørensen

Marie Steinicke

Aage Døssing
Sekretær/PR

Anna-Louise Sørensen
Centerleder

Karl Petersen
Suppleant

Else Madsen
Suppleant
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Medarbejdere i AL-Huset

Vita Hansen
Køkken

Berit Ginnerup
Aktiviteter

Kim Bejder
Kontor

Hold dig orienteret
Husk at gå forbi og kig på opslagstavlen ved hovedindgangen med jævne
mellemrum. Her informeres løbende om de forskellige aktiviteter, der
foregår.

Mænds Mødesteder i Kjellerup
Kontakt Kasper Ginnerup Knudsen på telefon 2028 1099 eller
kasparginnerup.knudsen@silkeborg.dk hvis du er interesseret i at høre
mere om dine muligheder for at deltage i vores aktiviteter i Kjellerup.
Du kan se mere på: https://www.mmdanmark.dk/kjellerup/forside
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Væv og billedvæv

Starter 10. august 2020

Mandag kl. 08.45-11.45
Lokale 04 (Vævning)
Kontaktperson:
Kirsten Prip
Max. delt. antal: 12
Du bestemmer selv, hvad du vil væve, og vi hjælper med at sætte
væven op. Bliv inspireret af de andre.

Patchwork-Formiddag

Starter 10. august 2020

Mandag kl. 09.00-12.00
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Bodil Sørensen
Max. delt. antal: 25
Gammelt amerikansk håndarbejde. Brug dine gamle bomuldsrester
eller køb nyt patchworkstof og lav spændende ting.

Raku/keramik

Starter 10. august 2020

Mandag kl. 09.00-12.00
Lokale 11 (Kælderværkstedet)
Kontaktperson:
Aage Døssing
Max. delt. antal: 12
Har du lyst til at arbejde med ler og lave mindre skåle og skulpturer?
En langsommelig og spændende proces, hvor emnerne først forglødes
og glaseres, hvorefter de brændes i raku ovn udendørs.
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Engelsk for begyndere

Starter 14. september 2020

Mandag kl. 09.30-10.30
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Aase Krag-Petersen
Max. delt. antal: 8
Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at deltagerne har intet - eller
kun lidt - kendskab til det engelske sprog. Vi læser og oversætter og
snakker grammatik ind imellem. Og så øver vi lettere samtaler om og
om igen. Vi har det rigtigt hyggeligt, så kom bare og vær med, hvis du
vil gøre dig bekendt med det engelske sprog. Brugerbetaling må
påregnes (engangsbeløb).

Gymnastik

Starter 7. september 2020

Mandag kl. 09.45-10.45
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Niels Nielsen
Max. delt. antal: 45
Du får her mulighed for at få alle kroppens muskler og led arbejdet
igennem ved stående eller siddende øvelser. Mindre handicaps er
ingen hindring, da du kun udfører de øvelser, du kan og vil. Kom og
prøv at være med en time.
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Engelsk for videregående

Starter 14. september 2020

Mandag kl. 10.30-12.30
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Aase Krag-Petersen
Max. delt. antal: 16
Vi læser forskellige tekster og samtaler om dem. Derudover øver vi
samtale ved at tale om dagligdags ting. Via samtalerne øver vi nutid,
datid og før nutid, og engang imellem tager vi en lille snak om
grammatiske forhold. Men vægten er på samtalen. Vi har det rigtigt
morsomt og hygger os samtidigt sammen. Så har du tidligere lært
engelsk, men er det blevet lidt rustent, så kan du sikkert få det pudset
af på dette hold. Brugerbetaling må påregnes (engangsbeløb).

Patchwork-Eftermiddag

Starter 10. august 2020

Mandag kl. 12.30-15.30
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Bodil Sørensen
Max. delt. antal: 25
Gammelt amerikansk håndarbejde. Brug dine gamle bomuldsrester
eller køb nyt patchworkstof og lav spændende ting.

Kreativ strik

Starter 10. august 2020

Mandag kl. 12.30-15.30
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Ellen Olesen og Birgit Nielsen
Max. delt. antal: 32
Vi strikker alt, lige fra små tørklæder og sokker til indviklede trøjer. Vi
inspirerer og hjælper hinanden, og så hygger vi os.
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Hæklehold

Starter 31. august 2020

Mandag kl. 12.30-15.30
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Marianne Nielsen og
Kamma Nielsen
Max. delt. antal: 12
Prøv at hækle nye og spændende ting.

Træværksted

Starter 24. august 2020

Mandag kl. 12.30-15.30
Lokale 12 (Træværkstedet)
Kontaktperson:
Marie Steinicke
Max. delt. antal: 6
Der er mulighed for at dreje og lave ting i træ bl.a. fuglekasser og
lignende.

Sanggruppen

Starter 7. september 2020

Mandag kl. 13.30-15.30
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Steen Løkkegaard og
Bent Kragh
Max. delt. antal: Ubegrænset
Vi synger i seniorsangbogen, højskolesangbogen samt i hæfte med
udvalgte sange. Kom og syng med. ”Hver fugl synger med sit næb”
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Porcelænsmaling

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 08.30-11.30
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Bodil Larsen og Nina Petersen
Max. delt. antal: 12
Porcelænsmaling er en dejlig hobby, hvor man kan skabe ting til pynt
og nytte. Samtidig kan man hygge sig med andre om en fælles hobby.
Der er mange muligheder for at male på porcelæn.

Bobspil

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 09.00-11.00
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Ole Engeborg
Max. delt. antal: 8
Kom og deltag i et hyggeligt spil.

Hyggeklubben

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 09.00-12.00
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Gurli Willumsen
Max. delt. antal: Ubegrænset
Vi hygger os og har det rart med sytøj, strik og hækleri m.m. Ellers
snakker vi og synger en sang. Ca. kl. 9.30 holder vi kaffe/tepause. Kig
ind til os. Alle er velkomne.
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Knipling

Starter 1. september 2020

Tirsdag kl. 09.00-12.00
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Rut B. Jensen
Max. delt. antal: 8
Knipling er et gammelt håndværk, som også i vore dage har mange
anvendelsesmuligheder. Vi vil hygge os sammen og udveksle
erfaringer og mønstre.

Glaskunst

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 09.00-13.00
Lokale 11 (Kælderværkstedet)
Kontaktperson:
Githe Mangaard og
Lone Sprogø
Max. delt. antal: 8
Vi hygger os sammen med at lave bl.a. figurer, fade, skåle, ophæng og
billeder. Det er kun din fantasi, som sætter grænsen. Vi er altid
behjælpelig med gode ideer.

Whist

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 12.30-15.30
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Kirsten Vestergård
Max. delt. antal: Ubegrænset
Mangler du nogen at spille med, så henvend dig på kontoret. Vi vil
forsøge af finde medspillere til dig.
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Pergamano

Starter 1. september 2020

Tirsdag kl. 12.30-15.30
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Rut B. Jensen
Max. delt. antal: 8
Med pergamano kan du lave smukke kort og ophæng. Vi hjælper
hinanden.

Maskinsyning til patchwork

Starter 11. august 2020

Tirsdag kl. 12.30-15.30
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Bodil Sørensen
Max. delt. antal: 8
For alle, som kan lide at sy patchwork eller som har fået lyst til at
prøve det.

Strømpenisser

Starter 1. september 2020

Tirsdag kl. 13.00-15.30
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Ella Sørensen
Max. delt. antal: 8
Vi laver nisser efter Ulla Påskes ideer samt trolde, hekse,
eventyrfigurer og engle.
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Frimærker

Starter 11. august 2020

Tirsdag - ulige uger
kl. 13.00-15.30
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Henning Rasmussen
Max. delt. antal: 16
Så er Kjellerup frimærkeklub startet op igen efter flere års pause.
Derfor til alle seriøse frimærkesamlere: Mød op tirsdage i ulige uger.
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Væv og billedvæv

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 08.45-11.45
Lokale 04 (Vævning)
Kontaktperson:
Kirsten Prip
Max. delt. antal: 12
Du bestemmer selv, hvad du vil væve, og vi hjælper med at sætte
væven op. Bliv inspireret af de andre deltagere. Vi drikker kaffe/te og
synger 3 sange sammen med andre hold i Aktivitetscentret.

Siddende gymnastik holder
dig gående

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 09.00-10.00
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Alice Lemming
Max. delt. antal: 12
Bruger du rollator, kørestol eller har du andet fysisk handicap, er
dette måske holdet for dig. Du kan få rørt hele kroppen igennem, selv
om det foregår siddende. Vi slutter altid med en kop kaffe/te.

Onsdagsgåtur (kaffe)

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 09.00-11.00
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Børge Mønster
Max. delt. antal: Ubegrænset
Vi mødes i Al -Huset og går en tur i Krabbes Grønne Ring m.m.
Bagefter er der mulighed for en kop kaffe/te i Aktivitetscentret. Bliver
der for mange på holdet, kan det deles alt efter, hvor hurtigt man går.
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Stofmaling

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 09.00-11.30
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Inger Rasmussen
Max. delt. antal: 12
Vi maler på stof til beklædning, puder, duge m.v. Du kan også komme
med dine egne ideer. Og så hygger vi os.

Kreaholdet

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 09.00-11.30
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Ella Munk
Max. delt. antal: 12
Vi er et hold med mange muligheder. Kun fantasien sætter grænser.
Har du/I en idé, så afprøver vi det. Der er også en mulighed for at få
diverse igangværende håndarbejder gjort færdig. Vi lægger også vægt
på det gode samvær og et godt grin.

Knipling inkl. Tønderknipling

Starter 19. august 2020

Onsdag kl. 09.00-11.45
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Anna Marie Ammitzbøll
Max. delt. antal: 10
Der arbejdes med diverse kniplingsteknikker f.eks. torchon og tønder.
Begyndere kan låne pinde og brætter.

- 18 -

Kortspil

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 09.00-12.00
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Kontoret
Max. delt. antal: 5
Mangler du nogen at spille med, så henvend dig til kontoret. Vi vil
forsøge af finde medspillere til dig.

Hobbyværkstedet

Starter 2. september 2020

Onsdag kl. 09.30-13.00
Lokale 12 (Træværkstedet)
Kontaktperson:
Kamma Nielsen og
Marie Steinicke
Max. delt. antal: 6
Genbrug af ting der ellers ryger i skraldespanden. Næsten alt kan
genbruges. Det kan være kapsler, cykelslanger, papir, dåser og dimser,
der kan blive til flotte kurve og tasker. Kun fantasien sætter grænser.

Sølvsmykker

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 12.15-15.15
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Bente Rasmussen
Max. delt. antal: 7
Vi smelter, lodder, støber og smeder til Unika smykker efter eget
design.
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Glasgravering

Starter 2. september 2020

Onsdag kl. 12.30-15.00
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Irene Ipsen
Max. delt. antal: 8
Nu har du muligheden for at lave en personlig gave eller nyttig
brugskunst i glasgravering.

Røde Kors ”Nørklerne”

Starter 12. august 2020

Onsdag kl. 13.00-15.00
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Inger Hedegaard
Max. delt. antal: Ubegrænset
Vi strikker tøj til fattige og syge børn over hele verden. Har du lyst til
at være med i vor gruppe er du meget velkommen. Vi modtager også
gerne garn.

Bridge

Starter 2. september 2020

Onsdag kl. 14.00-17.30
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Bente Clausen
Max. delt. antal: 16
Vi spiller bridgeturnering. Kendskab til bridge og medlemskab i
Kjellerup Bridgeklub er nødvendig. Kontingent for sæsonen er kr.
500,00.
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Varmvandsgymnastik

Starter 3. september 2020

Torsdag kl. 09.00-10.00
Anscentret (Svømmehal)
Kontaktperson:
Else Madsen og
Elin Sørensen
Max. delt. antal: 16
Hver torsdag i Anscentret. Den perfekte motion for alle! Tilmelding er
bindende fra september 2020 til og med april 2021. 1 gratis prøvetime
og derefter betaling forud.

Acryl/oliemaling

Starter 13. august 2020

Torsdag kl. 09.00-12.00
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Annalise Larsen
Max. delt. antal: 11

Vi maler med olie og akrylfarve. Vi hjælper hinanden med vores
billeder, gode råd og evt. vejledning fra øvet maler. Nogle maler efter
fri fantasi, andre efter et billede, som man synes godt om. Vi maler
forskellige motiver på lærred i forskellige størelser - alt efter eget
ønske. Det er derfor frit, hvad vi hver især ønsker at male. Derudover
er der hyggeligt samvær over en kop kaffe.
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Knipling

Starter 3. september 2020

Torsdag kl. 09.00-12.00
Lokale 10 (Aktivitetsrum)
Kontaktperson:
Rut B. Jensen
Max. delt. antal: 8
Knipling er et gammelt håndværk, som også i vore dage har mange
anvendelsesmuligheder. Vi vil hygge os sammen og udveksle
erfaringer og mønstre.

Flet med pil

Starter 10. september 2020

Torsdag - ulige uger
kl. 09.00-15.00
Lokale 02 (Lille sal)
Kontaktperson:
Kirsten Døssing og
Oda Lind Jensen
Max. delt. antal: 8
Udforsk pilens mange muligheder, og lær de mange forskellige gamle
teknikker.

Keramikmaling

Starter 13. august 2020

Torsdag kl. 12.30-15.30
Lokale 11 (Kælderværkstedet)
Kontaktperson:
Jane Pedersen
Max. delt. antal: 12
Vi køber formstøbte keramikfigurer, som vi maler op. Der er mange
forskellige figurer, som kan stå både ude og inde.
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Familiespil og hyggespil

Starter 13. august 2020

Torsdag kl. 12.30-15.30
Lokale 07 (Cafe)
Kontaktperson:
Maja Bak
Max. delt. antal: 14

Har du lyst til at spille alle mulige spil for hyggens skyld, så mød op.
Lad os få en hyggelig eftermiddag, hvor vi spiller, det vi har lyst til
f.eks. kort, terning eller brætspil. Og vi kan lære hinanden nye spil. Så
er du ikke til whist, bridge eller poker, så er det lige noget for dig.

SMART træning holder
hjernen i topform

Starter 3. september 2020

Torsdag kl. 13.00-14.00
Lokale 03 (Store sal)
Kontaktperson:
Berit Ginnerup
Max. delt. antal: 20
SMART træning er for dig, der gerne vil holde hjernen skarp og
udnytte dens potentiale. Alle kan være med og have gavn af
træningen - uanset alder. Træningen foregår på hold. Der er fokus på
det sociale, og det skal være sjovt at træne sammen.
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Quilling

Starter 14. august 2020

Fredag kl. 09.00-11.30
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Kirsten Nielsen
Max. delt. antal: Ubegrænset
Har du lyst til at forme figurer i papirstrimler, så kommer du bare.

Kort til enhver lejlighed

Starter 14. august 2020

Fredag kl. 09.00-12.00
Lokale 06 (Håndarbejde)
Kontaktperson:
Conny Nøhr
Max. delt. antal: 12
Har du lyst til at lave pyntekort, indbydelser, fødselsdagskort m.m.? Så
kom og vær med.

Tæppecurling

Starter 14. august 2020

Fredag kl. 09.30-11.30
Lokale 02+03 (Lille+Store sal)
Kontaktperson:
Hans Rasmussen
Max. delt. antal: Ubegrænset
Tæppecurling er inspireret af is-curling - men nemmere at gå til!
Tæppecurling er ikke for en bestemt aldersklasse, alle kan spille det.
Kom og prøv det !

- 24 -

Billard

Starter 10. august 2020

Alle hverdage
kl. 09.00-12.00 og
12.30-15.30 dog
Fredag 09.00-11.30.
Lokale 01 (Billard)
Kontaktperson:
Bjarne Nielsen
Max. delt. antal: 4

Der er mulighed for at spille billard i AL-Huset på alle hverdage (fredag
kun om formiddagen).

Petanque

Starter 10. august 2020

Alle hverdage
kl. 09.30-11.30 og
kl. 12.30-14.30
(undt. Fredag).
Udendørs
(Petanque-banen)
Kontaktperson:
Kim Bejder
Max. delt. antal: 4
Petanque er et dejligt spil, hvor du både hygger dig sammen med
andre og samtidig får masser af frisk luft. Kom og vær med til at få
gang i petanquebanen ved AL-Huset. Der er mulighed for at spille alle
hverdage (fredag kun om formiddagen).
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Dart

Starter 10. august 2020

Alle hverdage
kl. 10.00-12.00 og
kl. 13.00-15.00
(undt. Fredag).
Udendørs
(Under halvtaget)
Kontaktperson:
Kim Bejder
Max. delt. antal: 4
Man behøver ikke gå på værtshus for at spille dart. I AL-Huset kan du
prøve dartspil som f.eks. Jorden Rundt, Shanghai, Skovhugger, 301 og
Mickey Mouse.
Der er mulighed for at spille alle hverdage (fredag kun om
formiddagen).
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Lokaleoversigt
AL-Huset

1 Billard

9 Depotrum

2 Lille sal (ca. 40 personer)

10 Aktivitetsrum

3 Store sal (ca. 60 personer)
4 Vævning

11 Elevator
Indgang til kælderværksted
12 Træværksted

5 Kontor

13 Under halvtag (dart)

6 Håndarbejdslokale

14 Petanque bane

7 Køkken/cafe

15 Keramikdepot

8 Toiletter
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Arrangementer 2020-2021
Tilmeldingsdage

3.- 6. august

2020

10. september

2020

6. oktober

2020

Julemarked

21. november

2020

Udflugt for medlemmerne til Blokhus

25. november

2020

24. februar

2021

19.-23. april

2021

5. maj

2021

Kulturdag-genåbningsfest
Holdledermøde

Generalforsamling
Højskole-uge
Modeshow

Der kan ske ændringer ved arrangementerne
- så hold øje med opslagstavlen.
•
•
•

Sommerferie 4. juli - 9. august 2020
Juleferie 19. december 2020 - 3. januar 2021
Påskeferie 27. marts – 5. april 2021

Der er planlagt følgende brugerrådsmøder:
•
•
•
•
•
•

18. august 2020 kl. 9.00
15. september 2020 kl. 9.00
20. oktober 2020 kl. 9.00
17. november 2020 kl. 9.00
19. januar 2021 kl. 9.00
16. februar 2021 kl. 9.00
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Lidt fra formanden
TÆNK - hvis al surhed forsvandt i nogle minutter, så fik dagen en ny
kulør. Ingen råben op eller gnavenhed, men kun lutter glade smil og godt
humør, der strømmer én i møde.
Kunne det mon tænkes, at man også talte med hinanden og ikke kun til
hinanden. Glemte alt om ”mig først” og det at skulle være på hele tiden?
Tja - det ved jeg ikke. Nogen ville vel få sved på panden. Fordi de har så
travlt med alt det, de skal nå.
Men sådan er det heldigvis ikke i Alhuset. Her kommer alle med godt
humør - på trods af små problemer med opvaskemaskine samt nye
borde og stole.
VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON!

Alice Lemming
Formand for brugerrådet
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Salg fra montrer

Det er muligt at købe nogle af de ting, som deltagerne har lavet på de
forskellige hold.

Henvendelse på kontoret.
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Udflugt til Blokhus
For AL-Husets medlemmer er der arrangeret en udflugt 25/11, hvor vi
skal på juleudstilling i Kulturhuset Blokhus.
Det bliver bl.a. muligt at nyde deres lækre julebuffet eller andre menutilbud. Efter frokosten kan man gå rundt og beundre den smukke park
med sandskulpturer og julesalgsboder.
Hvis man har lyst, så ligger butikkerne med Blokhus Lys og Klarborg
Nisser i gåafstand fra kulturhuset. Begge er et besøg værd.
Vi kører fra AL-Huset kl. 9.00 og forventer hjemkomst ved 18-tiden.
Billetterne til turen koster 150 kr. (eksklusive drikkevarer). De kan
købes ved henvendelse til kontoret senest 30. oktober.

Højskole i AL-Huset 2021
Højskolen blev desværre aflyst i foråret på grund af frygt for coronasmitte, men heldigvis forsøger vi at lave en ny højskoleuge fra mandag
19. april til fredag 23. april - vi regner med samme koncept som sidst.
I kan vælge at få jeres penge retur, hvis I allerede har betalt eller lade os
passe på pengene, så er I jo sikre på at komme med næste gang.
Da der er nogle, som har valgt at få pengene retur, er der ledige pladser.
Henvend dig på kontoret tlf. 8970 3530, hvis du er interesseret i at købe
ledige billetter til den kommende højskole.
Ønsker du at få pengene retur, skal du henvende dig til vores kasserer,
Per Rhiger.
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Kig ind

Du er altid velkommen til at kigge ind i AL-Huset, for at se om der er
nogle aktivitetstilbud, som også passer til dig.
Vi håber på endnu en god sæson for vores aktive brugere med mange
hyggelige timer i et godt socialt miljø, hvor alle kan være med.

Med venlig hilsen

Brugerrådet
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