
BEBOERHUSET  

JANUAR 2022 
Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer! 

Spisehus onsdag og fredag serveres maden kl.18.00. Spisebilletter købes i beboerudlå-

net 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 på 4364 7075 eller udlaan@gbakken.dk  

Lørdag d.01.01. kl. 13.00 NYTÅRSPUB i Beboerhuset er AFLYST 

Onsdag d.05.01. kl.18.00 SPISEHUS v. Iris, Carsten og Henrik  MENU: Honningmarineret kyllin-

gebryst, ovnkartofler med citron og timian, samt braiserede grøntsager KR. 35 /15 

Kære beboere.  

På grund af Corona situationen er denne månedsseddel lidt anderledes end forventet.  

Vi er naturligvis nødt til løbende at tage højde for eventuelle ændringer i restriktioner o.l., som udmeldes 

af myndighederne og Bo-Vest. Derfor må arrangementer annonceret her tages med forbehold. Vi anbefa-

ler at I følger med på Facebook eller kontakter Beboerudlånet hvis I vil være sikre på om arrangementer-

ne gennemføres eller I har spørgsmål til regler og anbefalinger.  Jf. de nuværende restriktioner forventer 

vi at kunne gennemføre spisehuse med 48 personer i huset. De mindre aktivitetsgrupper afgør pt. selv om 

de vil benytte huset. Udlejning af Beboerhuset til private fester o.l. er frem til d.17.01 ikke muligt.         

Mvh Henrik  

Onsdag d.12.01. kl.18.00 SPISEHUS v. Carsten og Henrik  MENU: Bøf Stroganoff, med kartoffel-

mos og frisk salat KR. 35 /15 

Onsdag d.19.01. kl.18.00 SPISEHUS v. Rie, Rita, Peter, Helle, Henrik, Bertil, Knud                       

MENU: Manilla kylling med ris og salat KR. 35 /15 

Fredag d.21.01. kl.18.00 GRÆSK SPISEHUS og levende musik v. Annebett, Karen-Margrethe, 

Steen m.fl.  MENU: Moussaka (vælg mellem kød og vegetar) Græsk salat og tzatziki  

DESSERT: Græsk citron / yoghurt kage  KR. 75 /35 Baren sælger Retzina og Uzo!  

Kl.20.00 Levende musik / Gypsy jazz med Pio Simonsen og Baltic Love Affair  

(Såfremt arrangementet kan gennemføres må der forventes begrænset antal pladser)   

Onsdag d.26.01. kl.18.00 SPISEHUS v. Carsten og Henrik MENU: Nakkesteg m. rosmarin, ovn-

kartofler, tomatsauce og frisk salat KR. 35 /15 
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Få Galgebakke nyheder og aktivitetstilbud m.m. på FACEBOOK 

Find: ”Aktivitetsmedarbejder Henrik”. Du kan også bestille spisebilletter via Facebook.    

Send personlig besked med antal o.s.v. 

Datoer til kalenderen for 1 halvdel af 2022 

21. Januar Spisehus og levende musik med Baltic Love Affair og Pio Simonsen 

27. Februar FASTELAVN med fastelavnsoptog, tøndeslagning, boller og varm chokolade 

04. Marts Fredagsbar og levende musik ”Nedgangg” Jeppe, Gunnar og Peer fra 1980ernes Bakkens Hjerte  

22. Marts Rumpistol Ensemble. Rumpistol tager på turne med sit nye album ”Isola”. Rumpistol Jens Be-

rents Christiansen har bl.a. Kristian Hoffman (som også er opvokset på Galgebakken) og en af Danmarks 

bedste trommeslagere Emil De Waal med. (I samarbejde med Albertslund Bibliotek)  

02. April  Fest for frivillige på Galgebakken 

28. April  Tre generationer i Dansk Jazz : Ole ”Fessor” Lindgreen, Fredrik Lundin, Jeppe Zeeberg Foredrag 
og livemusik med tre danske musikere fra hver deres generation. (I samarbejde med Albertslund Biblio-
tek)  

07. maj Forårsfest på Galgebakken med middag og efterfølgende musik / dans 

23. juni  Skt. Hans aften på Galgebakken med fakkeloptog, bål og båltale.  

 

Alle datoer er naturligvis med forbehold 

 

Trolle og Tormod kommer snarest til Galgebakken når ny dato er fundet uden større risiko for aflysning. 

 

Fredagsbar genoptages så snart at smittetryk, restriktioner m.m. tillader det.  

Vi mangler frivillige madhold til Spisehusene. Giv gerne en hjælpende 

hånd hvad enten I er et hold eller alene. Søges fra d. 1. februar og frem!  

Cykelværkstedet holder åbent hver 

torsdag fra kl.15.00 til 18.00.  

Alt efter hvordan det forløber med Corona situationen vil vi 

bestræbe os på at kunne hjælpe jer med at holde cyklerne kø-

rende i januar. Kom forbi om torsdagen eller skriv evt. til os på 

Facebook . God cykelhjul og godt nytår fra Ervin og Henrik   


