BEBOERHUSET
SEPTEMBER 2021
Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer!
Spisehus onsdag og fredag serveres maden kl.18.00. Spisebilletter købes i beboerudlånet eller bestilles senest kl. 18.00 dagen før på e-mail: udlaan@gbakken.dk eller tlf.
4364 7075. eller på Facebook Henrik Aktivitetsmedarbejder På dagen købes de i Beboerhuset (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.”
Onsdag d.02.09. kl. 18.00 SPISEHUS v. Rita, Vibeke, Rie, Knud, Peter, Bertil, Henrik m.fl.
MENU: Manilla Kylling med ris og salat Pris 35 / 15 kr. (Ikke mulighed for take away denne dag)

Lørdag d.04.09. MARKEDSDAG kl. 10.00—16.00.
Torvet danner denne dag rammen om et hyggeligt marked med salg af kunsthåndværk, beboernes loppemarked, skærslippere, café i beboerhuset med
salg af lækre varme hjemmelavede empanadas, sandwich, hotdogs, popcorn,
kage, kaffe, the, øl, vand m.m. Underholdning med levende musik, DJs m.m.
Hoppeborg og fodbolddart til børnene
En stand / bod 3 x 3 m2 på markedet koster 50 kr. Tilmelding på udlaan@gbakken.dk
Mandag d.06.09. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kom og vær med og få gode tips
Onsdag d.08.09. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Pia, Peter, Henrik m.fl. MENU: Flæskesteg med rødkål,
sovs og kartofler + salat Pris 35 / 15 kr.
Torsdag d.09.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre din
cykel køreklar igen. Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt.

Fredag d.10.08. Kl.15.00—18.00 FREDAGSBAR i Beboerhuset.
Barmenu: Se facebook opslag / Beboerhuset Kr: 35 / 15 (Bestilles inden kl.10.00)

Mandag d.13.09. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kom og vær med og få gode tips
Tirsdag d.14.09 kl.1900 Myter og sandheder om Putin og Rusland Foredrag med Andrey Kazankov
Beboerhuset (Billetter bestilles dog på Albertslund Bibliotek / bibliotekets hjemmeside)
Onsdag d.15.09. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Hanne, Dorte, Bibianne, Johannes m.fl. MENU: Forloren
hare, hasselbach kartofler og waldorf salat Pris 35 / 15 kr.
Torsdag d.16.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre din
cykel køreklar igen. Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt.

Fredag d.17.09. Kl.15.00—18.00 FREDAGSBAR i Beboerhuset.
Barmenu: Se facebook opslag / Beboerhuset Kr: 35 / 15 (Bestilles inden kl.10.00)

Søndag d.19.09 FERNISERING i Beboerhuset kl. 14.00 Sia Vedsegaard Gratis adgang for alle

Mandag d.20.09. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub
Tirsdag d.21.09. kl.19.00 Foredrag om Vridsløselille Statsfængsel: Menuen til fangerne var ”blodbudding
og hestekød kogt på kål”. Henny Mesnikow og Emil Kruse fortæller fængslets historie fra 1856 til 2016.
GRATIS Billetter bestilles på Albertslund Bibliotek
Onsdag d.22.09. kl. 18.00 SPISEHUS v. Jytte, Olga, Anne Marie m.fl. MENU: Fyldte bagte kartofler (søde og almindelige) , m spidskål, chilli, oliven feta, cheddar, tomat og persille, KR: 35/15
Torsdag d.023.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre
din cykel køreklar igen. Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt.
BEBOERMØDE kl.19.00 (Se særskilt indkaldelse)

Fredag d.24.09. Kl.18.00 SPISEHUS v. Karen Margrethe, Jane, Annebeth, Rie, Jens, Peter, Steen.
MENU: Ovnbagt laks med pinjesmør, ovnkartofler og tomater Dessert: Appelsinkage KR: 70 / 30
Mandag d.27.09. kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kom og vær med og få gode tips
Onsdag d.29.09. kl. 18.00 SPISEHUS v. Maj-Britt, Henrik m.fl. MENU: Pasta penne med kylling,
porrer, soltørrede tomater og parmagiano, samt dagens friske blandede salat KR. 35 / 15
Torsdag d.30.09. kl.15.00 til 18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre din
cykel køreklar igen. Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt.

Åbent Værksted med Ervin Mandage d. 06. og 20. september
v. Ervin. Kom og få hjælp til at lave dine defekte møbler, plæneklipper, radio eller
andet. Reparer det gamle og skån miljøet.

Petanque Hver tirsdag og torsdag i hele september fra kl.13.00
Keramikholdet Arbejder d. 30.08., 13.09. og 27.09. Fra kl.10.00 til 14.00 Kom og vær med!
Seniorklubbens café starter d.30.09. kl.13.00 og vil fremover være åben torsdage i ulige uger.
Høstfest med RUMPISTOL og uddeling af Galgenfuglen lørdag
d.02. oktober. Rumpistol Tilbage til fremtiden er et fantastisk show for børn og unge
hvor de møder, rumraketter, robotter, synthesizere og får lov at spille med. Rumpistol spiller kl.13.30 i Beboerhuset og der gratis adgang. Der vil være masser af andet musik, fællessang, DJs og fællesspisning i løbet af dagen. Galgenfuglen skal også uddeles til en beboer
der gjort sig heldigt eller uheldigt bemærket i Galgebakkens fællesskab. Forslag til hvem
der skal have prisen Galgenfuglen sendes / afleveres til Beboerudlånet senest d.30.09.

Frugtplukning og æblemost
Det er september, og æblerne på Galgebakken er ved at være klar
til at blive plukket.
Sidste år indkøbte Henrik, vores aktivitetsmedarbejder, udstyr til
Beboerhuset, så vi kan presse den dejligste æblemost.
Niklas og Lise starter mosteriet ude foran Beboerhuset fredag d.
10. september kl. 12.
Hvis du vil være med, skal du komme med dine æbler i vasket
stand. Så skal de snittes og presses, og saften skal fyldes på flaske.
HUSK også at medbringe et par rene flasker udover æblerne.

DEADLINE
For næste
beboerhusseddel er
tirsdag
d.21.
september

