
                                      
                                                      

Fredag den 10. maj kl. 12     

Menu: Karbonader med tilbehør og en lækker dessert 

Musikalsk underholdning: Bent, Mikkel, Peter og Bo 

Vi er nu næsten kommet til midten af maj - og 

glæder os over forårets komme.  

Vi vil nyde køkkenets dejlige menu – og lytte til - 

og synge med - på vores skønne sange til grup-

pens dejlige musik. 

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  

Tilmelding senest den 2. maj (se nedenfor). 

 
Fredag den 14. juni kl. 12           Sommermiddag med sang og hyggemusik.  

Menu: Gammeldags stegt kylling og jordbær  

Musikalsk underholdning: Erling Nielsen                             

Sæsonen afsluttes med, at køkkenet laver 

denne lækre specialitet, som vores mor 

lavede den.  

Herefter serveres friske jordbær med fløde. 

Vi vil hygge os sammen med Erling og synge nogle af vores 

skønne sange, så kom og få en dejlig eftermiddag.  

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.                                                   

Tilmelding senest den 6. juni (se nedenfor). 

 
Folderen kan ses på Plejecenter Bakkegårdens hjemmeside under ”Cafè Blæksprut-

ten” eller på www.omraadevest.vejle.dk/Plejecenter-Bakkegaarden.aspx 

- Ring gerne på tlf.nr. 3136 2287 (Bente Hallberg) og hør nærmere om et arrangement.  

- Kontant betaling. 

Tag din nabo og en god ven/veninde med, så de også kan få en god eftermiddag. 

Vel mødt – vi glæder os til at se jer  
Bente, Magne, Irma, Vera og Bent. 

 

Café Blæksprutten - kontakt/tilmelding 

Telefon:  21 34 65 43  eller 

e-mail: blaeksprutten-vejle@hotmail.com 

                             

                                Hallo!!!                               

 
 

60`+ og 

Pensionister 
 

 

Teglgårdsvej 15, Vejle 
 

Bybuslinierne 4 og 7 kører lige til døren! 

 

 

Kom og vær med til 

Frivilliggruppens arrangementer 

 i  Cafè Blæksprutten 
1. HALVÅR 2019 

 





http://www.omraadevest.vejle.dk/Plejecenter-Bakkegaarden.aspx
mailto:blaeksprutten-vejle@hotmail.com


                                      
                                                      

   Mandage den: 

14. januar 11. februar 11. marts 08. april 

28. januar 25. februar 25. marts 29. april 

Dagcentret 

 

Fællessang kl. 14.30  v/ Karen Baungaard 

Vi er 30 - 35 sangglade mennesker, der mødes hver 14. dag og synger alle de gode gamle 

sange bl.a. af Kaj Norman Andersen.  

Der er altid plads til flere. Kom og få en fornøjelig eftermiddag.    

Pris: 20 kr. for kaffe/kage.                            

 
Fredag den 1. februar kl. 12          

Menu: Flæskesteg og citronfromage 

Musikalsk underholdning: Ole Peter  
Vores første arrangement i år 

starter op med en meget læk-

ker dansk menu.  

Vi vil ønske sange og synge sammen med Ole Peter.  

Kom og få en fornøjelig eftermiddag med hyggeligt samvær.       

                   

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe. 

Tilmelding senest den 24. januar (se bagsiden).

 
Fredag den 22. februar kl. 12  

Menu: Buffet 

Musikalsk underholdning: Horsenspigerne 

Vores februar arrangement er - som sædvanlig - køkkenets 

meget spændende buffet.  

Vi vil ønske sange og synge sammen med 2 af Horsenspigerne.  

Kom og få en fornøjelig eftermiddag med hyggeligt samvær. 

 

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  

Tilmelding senest den 14. februar (se bagsiden). 

 

 

Tirsdag den 5. marts kl. 17 – 20.30 

Dameaften m/amerikansk lotteri og konkurrencer 
Vi mødes igen til en rigtig hyggelig dameaften, hvor køk-

kenet igen vil overraske os med en spændende menu. 

Aftenen byder på hyggeligt samvær krydret med gode 

historier og nogle quizzer, som alle kan være med på.  

Der vil også være amerikansk lotteri med spændende præmier.  

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  

Tilmelding senest den 28. februar (se bagsiden) eller til Karen i Dagcentret. 

 
Fredag den 15. marts kl. 12 

Menu: Gammeldags stegt oksesteg og en lækker dessert.  
Musikalsk underholdning: Mandagsmusikanterne.  

Så er vi kommet til marts må-

ned, og vi vil nyde den dejlige 

menu og hygge os sammen 

med 3 fra Mandagsmusikan-

terne, der både vil synge og 

spille for os. 

Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  

Tilmelding senest den 7. marts (se bagsiden). 

 
Fredag den 12. april kl. 12                     

Menu: Påskefrokost 

Musikalsk underholdning: Citrondrengen 

Med kun en lille uge til påske vil vi nyde 

køkkenets spændende påskefrokost. 

Vi vil ønske sange og synge sammen med 

Citrondrengen, som også vil komme med 

et par sjove indlæg.  

Kom og få en fornøjelig eftermiddag med hyggeligt samvær, sædvanlig dejlig mad  

og god musik. 

Pris: 150 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  

Tilmelding senest den 4. april (se bagsiden). 
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