
BEBOERHUSET  

OKTOBER 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 Beboer-

huset (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.” 

Kontakt Beboerudlånet : 4364 7075—udlaan@gbakken.dk 

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

 Tirsdag d. 01.10. Kl.19.00 Petanque kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Onsdag d.02.10. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.03.10. kl.13.00 Pensionistklub 

Lørdag d.05.10. kl.18.00 HØSTFEST på Galgebakken  

MENU: Marineret oksetyndsteg med braiserede grøntsager, ovnkartofler 

m. timian, championsauce og salat. Dessert: Æblecrumble og flødeskum     

 Kr: 75 / 30  

Kl. 20.00:  Levende musik og fællessang med spillemænd fra Albertslund 

Galgenfuglen 2019 

Uddeles hvert år til Høstfesten. ”Galgenfuglen” er et vandretrofæ, som 
gives til en beboer der har bidraget heldigt eller uheldigt til fællesskabet 
på Galgebakken. Du kan indstille en person ved at aflevere dit begrunde-
de forslag skriftligt i Beboerudlånet eller sende en e-mail på:  
udlaan@gbakken.dk  senest d.02.10! 
 
Med prisen følger der en kasse øl til såvel modtager, som forslagsstiller.  

FERNISERING søndag d. 6. oktober 14-17 i Beboerhuset. 

Marianne Brink udstiller i oktober og november Selvportrætter og andre portrætter malet gennem et liv 
med pensler og lærred. Der vil være dejlig musik et glas vin eller en kop kaffe og lidt godt til ganen. 

Onsdag d.02.10. kl.18.00 SPISEHUS v. Tove, Sanne, Ingrid, Lilly, Anita, Karen Margrethe MENU: 

Fisk i fad med kartofler og vindruesalsa KR: 35 / 15 

STRIKKEGRUPPEN er i gang igen! Vi hygger os med kaffe og kage, samt hjælper hinanden med diver-

se strikkeopskrifter og dertil hørende udfordringer. Vi er pt. 5 personer. Det ville være dejligt hvis der er 

flere, som vil være med hver mandag kl. 19.00 til 21.00 i Beboerhuset.                                                                    

Hilsner fra Solvej, Jytte, Jette, Annette og Hanne 



Onsdag d.09.10. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.11.10. kl.10.30 Petanque   kl.13.00 Pensionistklub 

DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

mandag 

d.21.  

Oktober 

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. 

Onsdag d.09.10. kl. 18.00 SPISEHUS v. Skrænt 6 MENU: Coq au vin med ovnkartofler og sprød 
salat Kr. 35 / 15  

Fredag d.25.10. FREDAGSBAR kl.15.00 til 19.00 Beboerhusets super lækre hjemmelavede gul-

laschsuppe med flute sælges for kr. 30. Forudbestilling af gullaschsuppe senest dagen før 

kl.18.00 er nødvendig hvis du vil være sikker på at der også er til dig. 

Onsdag d.23.10. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.24.10. kl.13.00 Pensionistklub 

Mandag d.21.10. kl.19.00—21.00  Strikke / hækleklub  kl.20.30-21.30 BOOT CAMP 

Onsdag d.23.10. kl. 18.00 SPISEHUS v. Jytte, Olga, Anne Marie, Charlotte m.fl. MENU: Kyllingefi-
let med rød thaikarry og kokossauce  KR. 35 / 15 

Torsdag d.31.10. kl.17.00 Total hyggelig uhyggelig Halloween på 

Galgebakken for børn og barnlige sjæle. V. Lysette, Lars, Henrik 

m.fl. Vi mødes ved beboerhuset kl.17.00. Tilmelding til Beboer-

udlånet på Facebook, mail eller telefon senest d.29.10. Børn un-

der 8 år skal være sammen med forældre eller ældre søskende 

e.l. Arrangementet er GRATIS.  

Mandag d.28.10. kl.19.00—21.00  Strikke / hækleklub  kl.20.30-21.30 BOOT CAMP 

Tirsdag d. 29.10. Kl.19.00 Petanque kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Mandag d.07.10. kl.19.00—21.00  Strikke / hækleklub  kl.20.30-21.30 BOOT CAMP 

Tirsdag d.08.10 kl.19.00 Petanque kl.19.30 Anders Morgenthaler ”Frelst” (Billetsalg: Albertslund Bibliotek) 

Mandag d.14.10 kl. 15.00 Beboerværkstedet: ÅBENT VÆRKSTED v Ervin.  

UGE 42: SPISEHUSET er LUKKET i EFTERÅRSFERIEN!   

Onsdag d.30.10. kl. 18.00 SPISEHUS v. Margit, Jane, Charlotte, Britta, Nina, Annette.                 
MENU: Hokkaido suppe m. humus, yoghurt dressing og lunt flute KR. 35 / 15 

Mandag d.28.10 kl. 15.00 Beboerværkstedet: ÅBENT VÆRKSTED v Ervin.  

Beboerværkstedet har åbent     

d.14. og 28. oktober.  

Kom og få hjælp til store og små opgaver, 

møbler, elektriske artikler, cykler osv. 

Der er altid kaffe på kanden 

SKÅL + 


