
BEBOERHUSET  

JUNI 2019 
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 (4362 2217). Kaffe og the er gratis på spisehusaftener. Priser: 0-5 år = gratís / 6-

12 år = børnepriser / 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 på 4364 7075 eller udlaan@gbakken.dk 

Vi har male og tegnebord, samt TV og legetøj på 1. sal.  Husk at der skal ryddes op efter børnene!   

Mandag d. 10.06. (2. Pinsedag) Strikkeklub 19.00—21.00 BOOT CAMP 20.30—21.30  

Tirsdag d. 11.06.  Kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd  

Onsdag d.12.06. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.13.06.  kl.13.00 Pensionistklub 

Mandag d. 03.06. Strikkeklub 19.00—21.00 BOOT CAMP 20.30—21.30  

Tirsdag d. 04.06. Kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd 

Onsdag d.05.06. GRUNDLOVSDAG (Der er ikke spisehus denne dag)   

Onsdag d.05.06. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.06.06. kl.10.30 Petanque kl.12.00 Pensionistklub 

Onsdag d.12.06. kl. 18.00 SPISEHUS v. Pia, Peter, Henrik m.fl. MENU: Kylling med soltørret to-

mat, fløde og spinat. Brune økologiske ris og salat Pris 35 / 15 kr.  

Søndag d.16.06. kl.11.00  

Petanque turnering for to mandshold  

Fredag d.07.06. kl. 18.00 SPISEHUS v. Peter, Henrik m.fl. MENU:  Flæskesteg med hjemmelavet 

rødkål, sovs og kartofler Dessert: chokoladekage / kaffe / the Pris 50 / 25 kr.  

FREDAGSBAREN i Beboerhuset er åben fra kl.16.00                                                                                  

Kom forbi og køb en iskold fredagsøl e.a. vi gir gratis snacks! Er det godt vejr kan I sidde ude.   



DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

tirsdag d.06.  

AUGUST 

Få Galgebakke nyheder, aktivitets 

tilbud m.m. på FACEBOOK.  
Find: Galgebakken Aktiviteter Udlån”. Du kan også 

bestille spisebilletter via Facebook. Send person-

lig besked med antal o.s.v. 

”Sneak preview” på det nye  

BEBOERVÆRKSTED  
d.04.06. kl.15.00 til 18.00  Få en soda-

vand, en kop kaffe og lidt snacks. Se dine 

muligheder for at bruge det nye værksted.  

 Du finder værkstedet i de grå pavilloner i 

Øster  

 

Milebuens Malerduer  udstiller i Beboerhuset i Maj - Juni.  

Søndag d.23.06. Skt. Hans på Galgebakken 

Eftermiddag fra kl.15.30 for børn og familier 

Lav en heks til bålet, fodboldmål-konkurrence og hoppeborg 

Børnebål med snobrød  

Aften fra kl.21.00  
Fakler tændes kl. 21 
Fakkeltog start kl 21.30 (fra pladsen v. købmanden) 
Baren er åben fra kl 21.45 (v. bålpladsen) 
Bålet tændes kl 21.50 
Båltale kl ca. kl. 22 (Taler: Vivi Nør Jacobsen SF) 
(Fakler udleveres gratis fra kl. 21.00)  
Programmet er med forbehold for vejrsituationen eks. tørke, stærk regn , blæst e.a.   

 

Onsdag d.19.06. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.20.06. kl.10.30 Petanque   kl.13.00 Pensionistklub 

    

God sommer til alle på Galgebakken 

Beboerudlånet har i hele juli måned kun åbent lørdage 10.30 til 11.30    

Beboerhuset holder lukket for spisehus og privat udlejning gr. vedligeholdelse af huset fra d.21.06 til d. 08.08.  

Næste SPISEHUS er onsdag d.07. august kl. 18.00. 

Pensionistklubben holder LUKKET i juli måned. Første klubdag efter ferien er torsdag d.1. august kl. 13.00.  

GLÆD jer til MARKEDSDAG på Galgebakken lørdag d.07. september 2019 kl. 10.00 til 16:00  
Loppemarked, Skærslipper, Musik, Café, Madboder og meget andet. Har du loppeting, kunsthåndværk, syltetøj, 
blomsterstiklinger eller andet du kunne tænke dig at sælge kan du allerede nu reservere en stadeplads. Stadeplads 
3mx3m koster 50kr som betales ved ankomst. (Reserveres hos Galgebakkens udlånskontor) 

Onsdag d.19.06. kl. 18.00 SPISEHUS v. Over 1-2  MENU: Glaseret skinke, ny kartoffelsalat med 
grønne asparges og mormorsalat Kr. 35 / 15 

 

Mandag d. 17.06. (2. Pinsedag) Strikkeklub 19.00—21.00 BOOT CAMP 20.30—21.30  

Tirsdag d. 18.06.  Kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd  


