
BEBOERHUSET  

AUGUST 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 Aktivitetsmedarbejder Henrik  På dagen købes de i Bebo-

erhuset (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 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.” 

Udlånskontoret kontaktes på 4363 7075—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.27.08. Kl.19.00 Strikkeklub Kl. 20.30 –21.30 Bootcamp  

Tirsdag d. 28.08.  Kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd  

Torsdag d.15.08. kl.13.00 Pensionistklub 

Mandag d.19.08. Kl.19.00 Strikkeklub Kl. 20.30 –21.30 Bootcamp  

Tirsdag d. 20.08. Kl.19.00 Beboermøde i Beboerhuset Petanque kl.19.30 til 20.45   

Torsdag d.22.08. kl.13.00 Pensionistklub 

Fredag d.23.08. Kl.15.30—18.00 FREDAGSBAR i Beboerhuset. Kom og ønsk din nabo god weekend 

Fredag d.09.08. Kl.15.30—18.00 FREDAGSBAR i Beboerhuset. Kom og ønsk din nabo god weekend 

Mandag d.12.08. Kl.19.00 Strikkeklub Kl. 20.30 –21.30 Bootcamp  

Tirsdag d. 13.08. Kl.19.00 Petanque kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Onsdag d.21.08. kl. 18.00 SPISEHUS v. Jytte, Olga, Anne Marie m.fl. Menu: Krydderfrikadeller 

med kartoffelsalat, vandmelonsalat og grøn salat Pris 35 / 15 kr.  

Onsdag d.28.08. kl. 18.00 SPISEHUS v. Henrik m.fl. MENU: Chilli con carne m. brød og mexi-

cansk salatbuffet Pris 35 / 15 kr.  

Udstilling i Beboerhuset i august og september: Britt Erdmann 

I sine malerier kredser Britt om temaer såsom parforhold, intrigante kvinder og kønsforvirring. Stilen er 

figurativ og karikeret. Britt Erdmann har boet i Galgebakken i seks år.     

Onsdag d.14.08. kl. 18.00 SPISEHUS v. Børneforældregruppen  Menu: Butterchicken med ris og 

grøn salat   Pris 35 / 15 kr.  

Onsdag d.07.08. kl. 18.00 SPISEHUS v. Pia, Peter og Henrik Menu: oksetyndsteg, ovnkartofler 

m hvidløgssmør og blandet salat Pris 35 / 15 kr.  

Torsdag d.29.08. kl.13.00 Pensionistklub  



DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

tirsdag d.20.  

AUGUST 

Få Galgebakke 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. 

HUSK Fredagsbar  

D.09. og d.23. august  

Kl.15.30 til 18.00 

HAR du lyst at hjælpe til som barten-

der, så kontakt  

Aktivitetsmedarbejder Henrik 

 

 

MARKEDSDAG d.07. september  
Lige som sidste år vil blive afholdt markedsdag på Galgebakken. I har 

denne dag mulighed for at bytte, sælge eller købe alskens gode ting. I 

kan få en bod ved at skrive til Udlånskontoret på Facebook, på mail: 

udlaan@gbakken.dk eller komme forbi i kontorets åbningstid. En bod 

3 x 3 m2 koster 50 kr. Der vil naturligvis være åben café med salg af 

mad og drikke i Beboerhuset. Ligesom sidste år kommer der masser af 

dejlig levende musik. Har du / I også lyst til at spille på markedsdagen, 

så kontakt os meget gerne. Markedsdagen er lørdag d.07. september. 

Vi har brug for madhold, kokke og / eller medhjælpere 

til spisehuset i SEPTEMBER: d.04.09.,11.09.,13.09.                             

NOVEMBER: 15.11.,22.,11.,27.11. og DECEMBER: 18.12.  

Giv lyd fra jer hvis I har lyst at være med, hjælp gives til såvel begyndere 

som erfarne kokke. 

Kontakt Henrik på 4364 7075 eller udlaan@gbakken.dk   

Stig Møller  

Galgebakkens Beboerhus torsdag d.26. september. 

Stig Møller behøver nok ikke nærmere præsentation, men sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. Det skal nok blive en hyggelig 

aften når Stig Møller tager guitaren med og spiller et udvalg af 

egne og andres sange. Koncerten arrangeres i samarbejde med 

Albertslund Bibliotek hvor billetter også skal købes.   

mailto:udlaan@gbakken.dk

