
BEBOERHUSET  

SEPTEMBER 2022 
Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer! 

Spisehus onsdag og fredag serveres maden kl.18.00. Spisebilletter købes i beboerud-

lånet eller bestilles senest kl. 18.00 dagen før på e-mail: udlaan@gbakken.dk eller tlf. 

4364 7075. eller på Facebook Henrik Aktivitetsmedarbejder På dagen købes de i Be-

boerhuset (4362 2217). Kaffe og the er gratis på spisehusaftener. Priser: 0-5 år = 

gratís / 5-12 år = børnepriser / 12 år og derover = voksenpriser. Billetter skal afbestil-

les senest 2 timer før spisning for at få refusion.                                                                            

Spisebilletter skal være betalt før spisning.   

”HUSK at alle drikkevarer skal købes i baren, det går til fællesskabet.” 

Mandag d.05.09. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kl. 19.30 Bevægelse og YOGA for mænd 

Lørdag d.03.09. MARKEDSDAG kl. 10.00—15.00.              
Torvet danner denne dag rammen om et hyggeligt marked med salg af kunst-

håndværk, beboernes loppemarked, café i beboerhuset med salg af lækre 

varme hjemmelavede empanadas, sandwich, hotdogs, popcorn, kage, kaffe, 

te, øl, vand m.m. Underholdning med levende musik fra scenen.  

Hoppeborg til børnene       

Onsdag d.07.09. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Hanne, Bibianne, Johannes m.fl.                                                                       

MENU: Forloren hare med hasselbackkartofler og waldorfsalat Pris 40 / 20 kr.  

Onsdag d.14.09. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Maj-Britt, Majbritt, Peter og Henrik                                                               

MENU: Nakkefilet med rosmarin, whiskysauce, ovnkartofler og frisk salat. Pris 40 / 20 kr. 

En stand / bod 3 x 3 m2 på markedet koster 50 kr. Tilmelding på udlaan@gbakken.dk   

Torsdag d.08.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. 

Mandag d.12.09. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kl. 19.30 Bevægelse og YOGA for mænd 

Torsdag d.01.09. kl.13.00 Seniorklub  Kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted  

Fredag d.09.09. FREDAGSBAR Kl15.00 til 18.00 Skål efteråret ind med din nabo  

(Barmenu: se FACEBOOK opslag) 

Torsdag d.15.09. Kl.13.00 Seniorklub kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. 

Mandag d.19.09. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kl. 19.30 Bevægelse og YOGA for mænd 

Onsdag d.21.09. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Morten og co.                                                                                                         

MENU: Pasta med vegansk ”kødsovs” og salat Pris 40 / 20 kr. 

Torsdag d.22.09 kl.19.00 BEBOERMØDE (se særskilt indkaldelse) 



DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

tirsdag 

d.20.  

september 

Mandag d.26.09. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kl. 19.30 Bevægelse og YOGA for mænd 

Onsdag d.28.09. kl. 18.00 SPISEHUS v. Karen-Margrethe, Ingrid, Sanne, Anita, Maj-Britt og Steen. m.fl. 
MENU: Vegetar lasagne og salat  KR. 40 / 20 

Åbent Værksted Mandag d. 05. og 19. september 

v. Ervin. Kom og få hjælp til at lave dine defekte møbler, plæneklipper, radio eller 

andet. Reparer det gamle og skån miljøet.  

Torsdag d.29.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre din 

cykel køreklar igen. Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt. 

Har du en gammel cykel du ikke bruger modtager vi den gerne for evt. istandsættelse 

Petanque Hver tirsdag og torsdag i hele september fra kl.12.30 

Frugtplukning og æblemost 
Det er september, og æblerne på Galgebakken er ved at 
være klar til at blive plukket. 
Vi har, udstyr til Beboerhuset, så vi kan presse æblemost.  

Kom og vær med til at lave den skøn-
neste æblemost torsdag                     
d.8. september kl.14.00 til 18.00  

 

Fredag d.23.09. kl.18.00 FREDAGSBAR med levende musik. 

Pio Simonsen og Baltic Love Affair spiller gypsy jazz kl.20.00 

Barmenu: Boeuf Stroganoff med rodfrugtsmos Kr. 40 / 20 

Vi har brug for hjælp i bar og køkken, så kom gerne og hjælp til 

Høstfest lørdag d. 1. oktober fra kl.14.00. 

Der vil være forskellige musiske indslag for børn og voksne i løbet af eftermiddagen. Bl.a. fælles-

sang, spillemænd m.m. 

Beboerhusgruppe laver festmiddag, som serveres  kl. 18.00 

GALGENFUGLEN skal også uddeles til en beboer der har gjort sig særligt bemærket, heldigt eller 

uheldigt. 

Send e-mail eller aflever dit forslag til Aktivitetsmedarbejder Henrik senest d.28. september. 

Der er en kasse øl til både modtager og forslagsstiller.  


