
BEBOERHUSET  

NOVEMBER 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.” 

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

Mandag d.04.11. kl. 19.00 Strikke-hækleklub kl. 21.00—22.00 BOOT CAMP 

Onsdag d.06.11. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d. 07.11.   kl.13.00 Pensionistklub 

Mandag d.11.11. kl.14.00—18.00 ÅBENT VÆRKSTED v. Ervin 

Mandag d.11.11. BEMÆRK Beboerhuset lukket gr. arbejde på el installationerne   

Tirsdag d. 12.11. Kl.19.00 Petanque kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Onsdag d. 13.11. kl. 18.00 SPISEHUS v. Rita, Rie, Peter, Knud, Bertil, Henrik                                          

MENU: Lasagne al Forno (vegetarisk) med sprød salat  Pris: 35 / 15   

Onsdag d.13.11. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.14.11. kl.10.30 Petanque  kl.13.00 Pensionistklub 

Onsdag d.06.11. kl.18.00 SPISEHUS v. Over 7-8  MENU: Medister fra Karl Johan, stegt med æb-

ler og løg samt ovnstegte kartofler Kr. 35 / 15 

Fredag d.08.11. kl.18.30 Ølsmagning for begyndere og let øvede v. Peter Jühne og co. 

Så er det igen tid til ølsmagning. Som sidst præsenteres smagsprøver c.10 cl. på omkring 

8 øl af forskellig type eller stilart. Hvis du deltog sidst, så mod roligt op denne gang er 

det helt andre øl. I forbindelse med ølsmagningen vil der bliver serveret lækker snack og 

hjemmebagt brød. Kr. 75 

Lørdag d.02.11.  kl.18.00 SPISEHUS v. Hanne, Dorte, Bibi, Anne Marie, Johannes og Knud 

MENU: Stifado m oksekød, kartofler, tzatziki og brød DESSERT: Herregårdskage  Kr. 70 / 30      

Kl. 20.00 LEVENDE MUSIK m. No Hard Feelingz Blues Band       

Fredag d.15.11. kl. 15.00—18.00 FREDAGSBAR 

Tirsdag d. 05.11. Kl.19.00 Petanque kl.19.30 til 20.45 Bevægelse og YOGA for mænd  

Mandag d.04.11. kl.19.30 . 21.00 AGENDAGRUPPENs idémøde i Beboerhuset Kom og få en plast minimi-

zer, så dit plastaffald ikke fylder hele køkkenet eller skuret. Det er gratis. I december holdes også møde 

hvor I får mulighed for at komme med ideer til alle mulige miljøprojekter i Helhedsplanen og udenfor.    



Mandag d.18.11. kl.14.00—18.00 ÅBENT VÆRKSTED v. Ervin 

Mandag d.18.11. kl. 19.00 Strikke-hækleklub Kl. 20.30—21.30  BOOT camp  

Tirsdag d. 19.11.  Kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd  

Onsdag d.21.11. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.22.11. kl.13.00 Pensionistklub 

DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

tirsdag d.19.  

November 

DECEMBER 2019 
KORETS JULEMIDDAG og JULE-

BANKO lørdag d.07.12. kl. 
18.00. 

Billetter sælges fra d. 14.11. 
Torsdag D.19.12.  

JULEKONCERT v Købmanden 
kl.18.00. Der er gratis gullaschsuppe 

til alle med kolde tæer.   

Søndag d.08.12. GALGEBAKKENS JULEMARKED kl.12.00 til 17.00 afholdes i Beboerhuset. Nisser, julegod-
ter, strik, syltetøj, og meget andet. Kom i julestemning, drik en kop kaffe og køb en kage. Ring til Ingrid på 
61 615686 hvis I vil have en bod 

Onsdag d.27.11. SPISEHUS v. Henrik m.fl.  MENU: Mexicansk kylling med grønne bønner, ris og 

salat Kr. 35 / 15 

Onsdag d.28.11. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP 

Torsdag d.29.11. kl.13.00 Pensionistklub 

Mandag d.25.11. kl. 19.00 Strikke-hækleklub kl.20.30-21.30 BOOT CAMP 

Tirsdag d.26.11 kl.19.00 Petanque kl. 19.30—20.45 Bevægelse og Yoga for mænd  

Fredag d.22.11 kl. 18.00 ”Et anderledes fredagsarrangement” v. Snapselauget i Mark 4 har alli-
eret sig med Doris, der er ekspert i at fremstille snaps af naturens vilde planter.  Doris holder et 
lille oplæg om fremstilling af snaps og der er mulighed for at købe snapseekstrakt. Vi serverer 
tapasbuffet med sild, pateer, pølser og ost og dertil kan I købe snaps, som vi gennem årene har 
lavet i strædet. Pris for 2 cl. Snaps: 5 kr. Beboerhusets bar sælger øl, vand og vin som sædvanlig 

Kr. 75   

Onsdag d.20.11. SPISEHUS v. Tove, Anita, Lilly, Sanne, Karen Margrethe og Lilly.                                                                         

KLIMAVENLIG MENU: Efterårsgryde (u. kød), kastanjer, gulerødder, pærer og ris Kr. 35 / 15 

Onsdag d.27.11. kl.17.00 GALGEBAKKENS Juletræ tændes  
Musik, gløgg, saftevand og pebernødder til alle på Torvet foran Beboerhuset.  

 

Udstillingsgruppen anno 1996 inviterer til 

FÆLLES UDSTILLING i Beboerhuset 

Har du ikke værker nok til en hel udstilling 

får du her muligheden i jan. og feb. 2020. 

Der er plads til 2—3 af dine billeder. Du kan 

vise akvarel, akryl, olie malerier m.m. Kon-

takt Margit Kristen Klok for nærmere infor-

mation og tilmelding på 2128 9303. Op-

hængning foregår d.02. januar. kl.10.00   

Søndag d.01.12 kl. 13.00—17.00 UDSTILLINGSGRUPPENS JULEMARKED               
Salg af forskelligt kunsthåndværk, kaffe, te, kakao, saftevand og kager 


