
BEBOERHUSET  

DECEMBER 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 Facebook Henrik Aktivitetsmedarbejder På dagen købes de i Beboer-

huset. Kaffe og the er gratis på spisehusaftener. Priser: 0-5 år = gratís / 6-12 år = bør-

nepriser / 12 år og derover = voksenpriser. Billetter skal afbestilles 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.” 

Kontakt Udlånskontoret : 4364 7075—udlaan@gbakken.dk 

Mandag d.05.12. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Søndag d.04.12. kl.13.00—17.00 UDSTILLINGSGRUPPENS JULEMARKED  

Salg af forskelligt kunsthåndværk, kaffe, te, kakao, saftevand og kager. 

Torsdag d.08.12. kl.13.00 Seniorklub julefrokost Kl.15.00 til 17.00 CYKELVÆRKSTED  

Fredag d.09.12. BEBOERUDLÅNET ER LUKKET 

Mandag d. 05.12. kl. 15.00 Åbent værksted v Ervin  Kom og få hjælp til at ordne din vak-

kelvorne stol, hårtørrer, skuffe, fuglekasse, julegave eller andet.                                                        

Vi har kaffe på kanden i Beboerværkstedet Torv 2 –14 E.      

Vi mangler frivillige kokke og madhold til januar, februar og marts.  

Kontakt Aktivitetsmedarbejder Henrik og vær med til at støtte Galgebakkens dejlige fælles SPISEHUS  

Torsdag d.01.12. TORVETS JULETRÆ TÆNDES Kl. 17.00 Gløgg, saftevand og musik til alle 

Lørdag d.03.12. kl.18.00 Korets julemiddag og julebanko MENU: Flæskesteg m kartofler, 

rødkål, rødkålssalat og risalamande. Efter middagen er der BANKOSPIL med gode præmi-

er. Bankoplader sælges på aftenen i Beboerhuset. KR: 85 / 40 

Onsdag d.07.12. kl.18.00 SPISEHUS v. Maj-Britt, Pia, Peter og Henrik MENU:  Honningmarineret 

julekylling, ovnkartofler og rødkålssalat med æbler, rosiner og appelsin  KR: 40 / 20                                                                                    

Søndag d.11.12. kl.12.00 til 16.00 JULEMARKED på Galgebakken. Boder med hjemmestrik,                  

hjemmelavet syltetøj, hjemmebagte småkager og mange andre juleting.  

(Vil du have en bod så kontakt Ingrid på 6061 5686 ) 

Mandag d.12.12. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Onsdag d.14.12. kl.18.00 SPISEHUS v. Skrænt 1 MENU: Nordjysk grønlangkål med skinke og 

brunede kartofler KR: 40 /20  



Få Galgebakken nyheder, aktivitets tilbud 

m.m. på FACEBOOK.  
Find: ”Henrik Aktivitetsmedarbejder”. Du kan også 

bestille spisebilletter via Facebook. Send person-

lig besked med antal o.s.v. 

Torsdag d.15.12. kl.17.00 Den traditionsrige JULEKONCERT ved købman-

den med. BAKKENS KOR og BAKKENS HORN. Gratis gullasch fra bålet.                                                                                                   

Gløgg og æbleskiver til de kolde fødder hos GALGEBAKKENS KØBMAND   

Beboerudlånet holder kun åbent mellem jul og nytår            

onsdag d.28.12. kl.16.30 til 18.00.  

Sidste åbningsdag før jul er d.22.12. kl.16.30 til 18.00!  

Første åbningsdag i 2022 er d.03.01. kl.16.30 til 18.00!    

Søndag d.01.01. kl. 13.00 NYTÅRSPUB i Beboerhuset  

Traditionen tro ønsker vi hinanden GODT NYTÅR i Beboerhuset.  

Adolfos HOTDOGS (så længe lager haves) og der er åbent i baren.  

Der vil være lidt spontan musisk underholdning.  

Mandag d.19.12. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub  

Tirsdag d.20.12 kl.19.00 Bevægelse og Yoga for mænd  

Udstilling i december: Udstillingsgruppen 

Udstilling i januar og februar: 

Solvej Vangsgaard udstiller figurer, portrætter og 

landskaber. Billederne er malet i gauache, olie og 

akryl. Solvej Vangsgaard er intuitiv maler og har 

mange års erfaring, som maler og tegner.     

JULEKLIP i BEBOERHUSET lørdag d.17.12. kl.13.00 til 17.00 

Gamle julehjertetyper  og småbørn der laver guirlander går nu sam-

men om at pynte juletræet i Beboerhuset. Vi skal bl.a. lave en     

kæmpe guirlande til salen. Medbring lille gave (10-30 kr.) til gaveleg.                                                

Gløgg, saftevand og lune æbleskiver serveres.   

Julehilsen Småbarnsgruppen                                                                         

(tilmelding til Aktivitetsmedarbejder Henrik)  

Onsdag d.21.12. kl.18.00 SPISEHUS v. Henrik m.fl. MENU: oksekød og rodfrugter langtidsbraise-

ret i øl med kartoffelmos og dagens friske salat  KR: 40 / 20                                                                                     


