BEBOERHUSET
DECEMBER 2018
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 Facebook Henrik Aktivitetsmedarbejder På dagen købes de i Beboerhuset (4362 2217). Kaffe og the er gratis på spisehusaftener. Priser: 0-3 år = gratís / 312 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 Udlånskontoret : 4364 7075—udlaan@gbakken.dk

December måned med masser af juleaktiviteter på GALGEBAKKEN starter

Torsdag d.29. november kl.17.00 når juletræet tændes på torvet.
Der er saftevand til de små, gløgg til de voksne og pebernødder til alle.
SPILLEMÆNDENDE spiller rigtig levende julemusik!
Lørdag d.01.12 kl.18.00 SPISEHUS og ÅRETS JULEBANKO v. Galgebakkens kor MENU: Flæskesteg m
kartofler, rødkål, rødkålssalat og risalamande. Efter middagen er der BANKOSPIL med gode præmier. Bankoplader sælges på aftenen i Beboerhuset. Billetterne er udsolgt.
Søndag d.02.12. kl.13.00—17.00 UDSTILLINGSGRUPPENS JULEMARKED
Igen i år er der kunsthåndværker marked med café. Du kan sikkert finde en god
julegave og nyde en kop kaffe, te, saft, kakao eller en god kage.
Mandag d. 03.12. kl. 15.00 Åbent værksted v Ervin Kom og få hjælp til at ordne din vakkelvorne stol, hårtørrer, skuffe, fuglekasse, julegave eller andet. Vi har kaffe på kanden i Beboerværkstedet Torv 2 –14 E.
Mandag d.03.12. kl. 20.30—21.30 BOOT camp
Tirsdag d. 04.12. Kl.19.00 Bevægelse og Yoga for mænd

Onsdag d. 05.12. kl. 18.00 SPISEHUS v. Hanne m.fl. MENU: Kylling i fad m Bulgur og fennikel tzatziki
KR: 35 / 15
Torsdag d.06.12. kl.13.00 Pensionistklubbens JULEFROKOST—HUSK tilmelding til Henrik på 4364 1451
Lørdag d.08.12. kl.15.00 — ca. 17.00 JULETRÆSFEST i Beboerhuset
(For børn under 10 år med forældre og bedsteforældre i alle aldre)
Mille Brink fortæller nissehistorier og bagefter er der dans om juletræet med Birthe
og Carsten. Der er naturligvis godteposer til de små og andet godt til de store. PRIS:
kr. 10 pr. barn (voksne gratis)

Søndag d.09.12. GALGEBAKKENS JULEMARKED kl.13.00 til 17.00 afholdes i Beboerhuset.
Nisser, julegodter, strik, syltetøj, og meget andet. Kom i julestemning, drik en kop kaffe og
køb en kage. Ring til Ingrid på 6061 5686 hvis I vil have en bod
Mandag d.10.12. kl.20.30-21.30 BOOT CAMP
Tirsdag d. 11.12. Kl.19.00 Bevægelse og Yoga for mænd
Onsdag d. 12.12. kl. 18.00 SPISEHUS v. Jytte, Olga, Anne Marie m.fl. 1 MENU: Grøntsagssuppe med knasende topping og hjemmebagt brød KR: 35 / 15
Onsdag d.12.12. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP
Torsdag d.13.12. kl.13.00 Pensionistklubbens
Mandag d.17.12. kl.20.30-21.30 BOOT CAMP
Tirsdag d.18.12 kl.19.00 Bevægelse og Yoga for mænd

Onsdag d.19. SPISEHUS v Skrænt 1 MENU: Nordjysk grønlangkål med skinke og brunede kartofler
Pris: 35 / 15 kr.
Onsdag d.19.12. kl. 20.30—21.30 BOOT CAMP
Torsdag d.20.12. kl.13.00 Pensionistklub m juleafslutning. Pensionistklubben holder juleferie til torsdag
d.03.01. HUSK: Pensionistklubbens generalforsamlingen d.24.02. kl.12.00
Torsdag d.20.12. kl.17.00 Den traditionsrige JULEKONCERT ved købmanden med
BAKKENS KOR og BAKKENS HORN. Gratis gullasch på bålpladsen. Gløgg og æbleskiver
til de kolde fødder hos GALGEBAKKENS KØBMAND

Beboerudlånet holder åbent mellem jul og nytår torsdag d.27.12. kl.16.30 til
18.00 og lørdag d.29.12. kl.10.30 til 11.30

Tirsdag d.01.01. kl. 13.00 NYTÅRSPUB i Beboerhuset
Traditionen tro ønsker vi hinanden GODT NYTÅR i Beboerhuset.
Adolfo laver HOTDOGS (så længe lager haves) og der er åbent i baren .
Der vil være lidt spontan musisk underholdning.

Få Galgebakke nyheder, aktivitets
tilbud m.m. på FACEBOOK.
Find: ”Henrik Aktivitetsmedarbejder”. Du kan også
bestille spisebilletter via Facebook. Send personlig besked med antal o.s.v.

Anne Marie Wandt
Udstiller i BEBOERHUSET
i januar og februar
Der er FERNISERING søndag
d.06.01. kl.14.00 til 17.00

DEADLINE
For næste
beboerhusseddel er
tirsdag d.18.
December

