Fælles julefrokost
Fredag d. 7. december - kl. 12.00 – 15.00
Har du lyst til at være med til en fælles julefrokost? Evt. hele jeres hold! Ja så har I muligheden,
når vi d. 7. december hygger med en dejlig julebuffet, julemusik v. Torsten og lidt fællessang.
Juleløjer er også velkomne, hvis nogen har en idé
til et festligt indslag.
Buffeten vil bl.a. indeholde: Sild m. capers + rå løg, fiskefilet, æg m. rejer,
roastbeef, flæskesteg m. surt, paté, ost og kaffe m. sødt. Drikkevarer er
for egen regning. I kan godt sidde sammen som hold, hvis I tilmelder jer
samlet. Tilmelding og betaling i cafeen fra 12. november og først til
mølle. Pris: 125 kr.

Sæt også kryds i kalenderen
21. december
31. december
19. februar

Juleafslutning
Nytårsfest
Generalforsamling

Husk at bestille lun ret i god tid
Du kan godt tage chancen og se, om der er noget tilbage på dagen, men
vil du være sikker på at kunne spise med, så bestil i god tid og senest
mandagen før. Hvis der ikke er tilslutning nok til lun ret bliver den aflyst,
og pengene refunderes.

Brandsyn
Hovedstadens Beredskab kommer på brandsyn i nær fremtid. I den
forbindelse minder vi om, at alle passer på med ikke at blokere vores
nødudgange med stole o.a. Lad os hjælpe hinanden med at holde vores
hus fremkommeligt og ryddeligt.

Husets fotohold har netop hængt deres bidrag til årets
Kulturnat op i Cafeen. Temaet er ”Lys i Glostrup”.
Kig forbi og se de smukke fotografier.

Efterlønnernes & Pensionisternes
Aktivitetscenter
Sydvestvej 12, Glostrup
Tlf: 43 28 70 19

November/december 2018
Læs mere om Aktivitetscentret på www.aktivitetscentretsydvestvej.dk

Mortens aften eftermiddag

Julemarked - Ta’ venner og familie med

Fredag d. 9. november - kl. 12.00 – 15.00

Lørdag d. 1. december - kl. 13.00 - 15.00

Vi spiser and med dejligt tilbehør
efterfulgt af kaffe m. sødt. Der vil
være musik og plads til en svingom.
Hele herligheden koster 115 kr.
Billetter købes i cafeen indtil 1 uge
før arrangementet.

Så står julen snart for døren, og Aktivitetscentrets jule- og nørklehold har
siden sidste marked produceret rigtig meget nyt og spændende julepynt og
andre artikler, du bare ikke vil gå glip af. Mød op og gør et godt køb.
Blomsterholdet sælger også julekreationer, og man kan købe gløgg og
æbleskiver i Caféen. For at udvide
sortimentet yderligere kan du
også, som bruger af Centret, få
solgt dine kreative sysler på
markedet - også dem du kreerer
derhjemme. Du og dine venner
kan også sælge gammel julepynt, I ikke længere bruger. Du får tildelt
bord/e, som du kan udstille på. En stand koster 50 kr., men så får du også
1 gang kaffe/gløgg og æbleskiver.
Sidste tilmelding er d. 23. november 2018. Vi glæder os til at se alle til en
stemningsfuld eftermiddag.

Banko - køb din billet nu!
Tirsdag d. 13. november – kl. 13.15 i Fællessalen
Dørene åbnes ikke før kl. 12.30. Tolv spil, 3 plader 55 kr. Gevinst på alle
rækker. Ekstraplader á 10 kr. Bemærk venligst, at prisen er inklusive 1 kop
kaffe og 1 stk. kage, der udleveres i pausen mod fremvisning af billetten.
Køb din billet senest dagen før. På dagen kan du også købe billet til næste
måneds banko.

Fredagsbar m. en snært af sydamerikansk
Fredag d. 16. november - Kl. 12-15.00
Det er ikke nødvendigt at komme præcis
kl. 12.00 – bare kom, når det passer dig, i
tidsrummet 12.00 – 14.30.
Vi sætter lidt sydamerikanske rytmer på
radioen og spiser en tallerken Nachos (chips m. oksekød og div. topping). Hertil
shaker vi en ”Hemmingway Special” –
Hemmingways favoritdrink. . Er du ikke til
alkohol, kan du få en sodavand eller øl i
stedet. Vi glæder os til at se jer alle til
uformel hygge. Tilmelding og betaling i
cafeen senest onsdagen før. Pris: 40 kr.

Nytårsaften
Mandag d. 31. december
Så er festudvalget i gang med de helt store krumspring,
så du kan skåle nytåret ind med dejlig mad og drikke,
dans og festivitas. Aftenens program samt menu bliver slået op på div.
tavler og storskærm hurtigst muligt.
Billetsalg fra 1. november. Kl. 10-12.00. Pris: 450 kr. Der vil være
mulighed for at sidde sammen. Restbilletter sælges i cafeen indtil 5/12.
Vi glæder os til at se dig. Mange hilsner fra festudvalget.

Konditorkunst i ”Tårnet” på Christiansborg
Torsdag d. 15. november
Der er få billetter tilbage. Se opslag på tavle og skærm.

