Alssund Akvarieforening er en aktiv
akvarieforening. Vi mødes hver torsdag
og hygger os i foreningen, med en fiske
snak og tager os af akvarierne. Vi
planlægger jævnligt ture, hvor vi
foretager hjemmebesøg, eller er på
indkøbsture i Danmark og Tyskland.

Skulle denne lille folder have vakt din
interesse for Alssund Akvarieforening, eller
for at starte op med akvariehobbyen, så
kan du møde op torsdage fra kl. 19.00 i
vores foreningslokale, hvor der er mulighed
for, helt uforpligtende at se foreningslokalet,
få en kop kaffe, en snak og derefter tage
stilling til om det er noget for dig. Det er ikke
et krav at du har et akvarie ved indmelding,
vi hjælper gerne nye akvarister i gang.

En gang årligt afholder vi en
Akvariedag/ børs, med salg fra
forhandlere og private. Ligesom vi har
planer om rigtig mange andre ting,
som vi håber, vil fremme interessen for
vores hobby. Kom og vær med, du skal
være hjertelig velkommen.

Hvis du ønsker at blive medlem i Alssund
Akvarieforening, med det fastsatte
kontingent på 200,- Årligt, (hvor hele
husstanden så er medlem af Foreningen og
dermed kan deltage i foreningsaftener, ture
og andre aktiviteter vi planlægger.) kan du
enten indbetale på vores konto i Danske
Bank konto nr. 3531 3531457331. Husk at
skrive navn, adresse, mail og mobil nr. i
kommentarfeltet så I bliver registreret rigtigt.
Eller møde op i foreningen hvor vi modtager
kontanter eller betaling med kort.

Alssund
Akvarieforening
“ En aktiv Forening for dig med
interesse for Akvarie hobbyen.”

Vi er en forening med over 40
medlemmer, som hører hjemme i
Sønderborg kommune, på Bakkensbro
Aktivitets Center i Ullerup, hvor vi holder
til i vores foreningslokale.

I Alssund Akvarieforening er der plads til alle.
Store entusiaster med stor erfaring ligesom
nybegyndere der lige har opdaget
interessen for hobbyen.

Find os her:
Alssund Akvarieforening.
Bakkensbro Aktivitetscenter.
Bakkensbro 6 Ullerup.
6400 Sønderborg.

Facebook.
Søg efter Alssund Akvarieforening
Instagram.

Foreningslokalet har vi indrettet med
mange akvarier, både akvarier der er
indrettet som man ville indrette
stueakvariet, og så har vi vores reoler,
som mere er beregnet til opdræt af fisk
og andet, som medlemmerne synes
kunne være interessant.
I foreningslokalet er den ene reol
øremærket til medlemmers personlige
små projekter, så der er mulighed for at
prøve nogle ting af, man ikke lige har
plads til derhjemme.

Om du er til store eller små akvarier,
ferskvand, saltvand, eller havedam. Så har
du i Alssund Akvarieforening muligheden
for at dele din hobby med andre
akvarieinteresserede.

Alssundakvarieforening
Besøg os på internettet.
www.alssundakvarieforening.dk
Mail.
alssundakvarieforening@bbsyd.dk
Telefon.
51890460

