ALKENE - HVEM ER VI?
Landsbylauget Alkenes formål er at fastholde et godt sammenhold i vores lokalsamfund.
Alkene består af frivillige, der sammen sørger for at afholde aktiviteter, hvor vi alle kan
mødes og hygge sammen. Har du lyst til at give en hånd med? Så kontakt os endelig!
Formand
Marie-Louise Andersen
Havevænget 7B
Tlf. 40 35 19 09

Materialemand
Christian Birkedal
Byvej 54
Tlf. 23 38 77 94

Næstformand
Mikael Fobian
Byskovvej 44
Tlf. 51 94 76 38

Nick Labuz
Byvej 11
Tlf. 28 91 79 64

Kasserer
Mads Møller
Tvedvej 3
Tlf. 61 70 82 46
Sekretær
Bjørn Møller
Solvænget 2
Tlf. 23 95 63 24

Anders Jacobsen
Køgevej 41, Hårlev
Tlf. 30 51 82 93
Morten Kryger
Sæddervej 26
Tlf. 61 33 82 70

Klaus Henriksen
Sonnerupvej 83a
Tlf. 60 12 41 45
Thomas Jensen
Banevej 1a
Tlf. 23 66 20 30
Karina Jensen
Banevej 1a
Tlf. 21 44 42 70
Kevin Gauger
Byvej 56
Tlf. 28 69 66 12
Kasper Henriksen
Turebyvej 4
Tlf. 40 82 19 91

UDLEJNING
Skal du holde fest og har du brug for et lokale, borde/stole, kaffemaskine eller flagstænger?
Festlokaler - Byvej 31, 4682 Tureby
Sognegården med plads til 30 personer 		
kr. 700
Hanebjælken med plads til 60 personer 		
kr. 900
Udlejes via Poul Erik Graae, Banevej 1B. Tlf. 56 28 31 87 eller 20 91 31 87.
Borde og stole
Borde							kr. 25 pr. stk.
Stole / klapstole					
kr. 5 pr. stk.
Udlejes via Anne Larsen, Toftevej 3. Tlf. 56 28 35 32.
Flagstænger på betonfod				
kr. 25 pr. stk.
Kaffemaskine + termokander 			
kr. 100 pr. arrangment
Udlejes via Christian Birkedal, Byvej 54. Tlf. 23 38 77 94.
www.alkene.dk
www.facebook.com/landsbylauget

AKTIVITETER 2020
Fastelavnsfest søndag den 23. februar i Vognmandshallen, Byvej 40
Vi holder fastelavn med tøndeslagning og udklædning for børn og voksne. Der er præmier
til konger og dronninger og bedste udklædning i hver aldersgruppe. Pris for deltagelse er
for børn 30 kr. inkl. fastelavnsbolle/kage samt et glas sodavand. Voksne betaler 20 kr. ved
deltagelse i tøndeslagning - ellers deltager voksne gratis.
Fælles foreningsdag lørdag den 20. juni ved Alkestrupskolen
I 2020 sker der noget nyt! De lokale foreninger afholder en fælles foreningsdag, hvor vi alle
bidrager med det, vi er bedst til. Samme dag har skolen obligatorisk undervisningsdag.
Afsæt allerede dagen nu. Det bliver godt! Mere information vil følge, når vi nærmer os.
Denne dag erstatter i 2020 den årlige cykeltur. Hvis interessen er tilstede i 2021, vil cykelturen
bliver relanceret.
Fugleskydning / byfest / loppemarked lørdag den 15. august ved Alkestrupskolen
Fugleskydningen er en langvarig tradition i byen med kåring af årets Fuglekonge.
Dagen starter med vores populære loppemarked efterfulgt af fugleskydningen og
god mad, musik og dans. Udover fugleskydningen er der i løbet af dagen keglebane,
sømslagning, dart, tombola m.m. med flotte præmier. Kom og nyd morgenmaden, en
pølse ved grillen og en kold øl/vand - og deltag også i aftenens middag og fest i
festteltet. Det er gratis at deltage. Dog betaler du for at deltage i eventuelle aktiviteter.
Generalforsamling torsdag den 12. november i Sognegården, Byvej 31
Vil du have regnskabet gennemgået? Har du gode ideer? Vil du være med i bestyrelsen?
Så kom og deltag i generalforsamlingen.
Juletræstænding søndag den 29. november i Vognmandshallen, Byvej 40
Vi starter en hyggelig eftermiddag med at gå gennem byen med Sjællands Politiorkester,
hvor alle kan følge trop. Gåturen ender ved Vognmandshallen, hvor der er æbleskiver og
glögg, politiorkestret spiller, der er Lucia optog, juletræet tændes og julemanden og hans
kone uddeler slikposer til byens børn. Det er gratis for alle at deltage.
Du kan altid få mere information om arrangementerne på www.alkene.dk,
www.facebook.com/landsbylauget eller på byens opslagstavlen (Byvej/Skovvej). Her vil du
også kunne se starttidspunkter på de enkelte arrangementer, når vi nærmer os.

STØT ALKENE
Ovenstående aktiviteter øger sammenholdet i vores lokalsamfund. Du kan støtte Alkenes
arbejde økonomisk ved at betale et årligt støttekontigent på 50 kr. om året - pensionister
kun 25 kr. Beløbet kan indbetales til vores bankkonto reg.nr. 1551 - kontonr. 0003364488 eller
via MobilePay 98074. Du kan også vælge at betale ved et af vores arrangementer. Betalt
kontigent giver dig ovenikøbet rabat på spisningen ved årets Fugleskydning.
www.alkene.dk
www.facebook.com/landsbylauget

