
BEBOERHUSET  

OKTOBER 2021 
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 på Facebook Henrik Aktivitetsmedarbejder På dagen købes de i Be-

boerhuset (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 afbestil-

les 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.06.10. kl. 18.00 SPISEHUS v. Ingrid, Susanne m.fl.                                                                             

MENU: Frikadeller og bulgursalat Pris 35 / 15 kr.  

Lørdag d.02.10. GALGEBAKKENs HØSTFEST fra kl. 13.30 (se bagsiden)              

Onsdag d.27.10. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Susanne, Ingrid, Anita, Karen-Margrethe og Tove             

MENU: Forloren hare, kartofler og salat  Pris 35 / 15 kr. 

Fredag d.15.10. Kl.15.00—18.00 FREDAGSBAR ønsk din nabo GOD EFTERÅRSFERIE 

Barmenu: Chilli con carne med flutes Kr: 35 / 15 (Bestilles inden kl.10.00)  

Torsdag d.07.10. 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. 

Torsdag d.14.10. Kl. 13.00 til 15.00 Seniorklubbens café holder åbent.                                               

Kl 15.00—18.00 Cykelværksted foran Beboerudlånet. Kom og få hjælp til at gøre din cykel køreklar igen. 

Hjælpen er gratis, alm. reservedele kan købes billigt. 

Torsdag d.28.10. Kl. 13.00 til 15.00 Seniorklubbens café holder åbent.                                                                                            

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. 

Mandag d.04.10. Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. Kom og vær med og få gode 

tips Åbent værksted kl. 15.00 v. Ervin. Kom og få hjælp til at lave dine defekte møbler, plæne-

klipper, radio eller andet. Reparer det gamle og skån miljøet. OGSÅ d.18.10. i efterårsferien 

Mandag d.11.10. Kl.10.30 Keramikhold, kom og vær med Kl. 15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset. 

Kom og vær med og få gode tips  

Søndag d.10.10. kl.11.00 BØRNEYOGA Vi laver yoga stillinger, leger og slutter af med mindfulness i ca.45. 

minutter. Medbring gerne yogamåtte og tæppe. Kl.11.00 til 11.45 for aldersgruppen 3 til 5 år og fra 12.00 

til 12.45 for aldersgruppen 6 til 9 år. Julie Malene Witt er uddannet Børneyoga instruktør. Gratis adgang  

Onsdag d.13.10. Kl. 18.00 SPISEHUS v. Børneforældregruppen fra Skrænt, Sten og Vester          

MENU: Langtidssimret Spaghetti Bolognese og frisk salat Pris 35 / 15 kr. 

Mandag d.25.10. Kl.10.30 Keramikhold, kom og vær med                                                                         

Kl.15.00 til 17.00 Strikkeklub i Beboerhuset.  



DEADLINE 

For næste  

beboerhus-

seddel er 

Mandag 

d.25.10.  

Petanque  

I oktober                                 

Når vejret tillader det! 

Bevægelse og   

Yoga for mænd 
Starter op igen hver tirs-

dag  fra kl.19.30 til 20.45 

Første gang er d.12.10.  

Kom og vær med!  

MADHOLD    

søges til spise-

huse fra          

januar 2022! 

HALLOWEEN Søndag d.31.10.  

kl.17.00 ved Beboerhuset                                                            
Med Lars og Henrik -det bliver rigtig meget uhyggeligt!  


