
 

Fredag den 6. december kl. 12 – ca. 16 

Menu: Julefrokost  

Musikalsk underholdning: Citrondrengen 

 

Så nærmer julen sig igen 

med raske skridt.  

 

Vi trænger til at slappe af 

og lader køkkenet lave en traditionel julefrokost med, 

hvad dertil hører.  

Vi vil julehygge med sang, musik og andre spændende ting sammen med Citron-

drengen. 

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

Tilmelding senest den 28. november (se nedenfor).

 
 

Folderen kan ses på Plejecenter Bakkegårdens hjemmeside under 

”Cafè Blæksprutten” eller på 

https://bakkegaarden.vejle.dk/frivillige/frivilliggruppen-blaeksprutten-vejle/ 

 Ring gerne på tlfnr. 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 Hallberg, Magne Kragelund, Irma Kragelund, 

 Bent Jensen og Vera Pedersen  
 

Café Blæksprutten - kontakt/tilmelding  

Telefon:  21 34 65 43 eller  

 e-mail: blaeksprutten-vejle@hotmail.com    

   

 

                        

          

                            Hallo!!! 

 
 

60+ og 

                                                    Pensionister 

 
 

Teglgårdsvej 15, 7100 Vejle 
 

Bybuslinierne 4  og 7 kører lige til døren! 

 

 

Kom og vær med til 

 Frivilliggruppens arrangementer  

 i  Café Blæksprutten 
2. HALVÅR 2019 

 



 

https://bakkegaarden.vejle.dk/frivillige/frivilliggruppen-blaeksprutten-vejle/
mailto:blaeksprutten-vejle@hotmail.com


 

Mandage den: 

26. aug. 09. sept. 

23. sept. 

21. okt. 

 

04. nov. 

18. nov. 

02. dec. 

(Dagcentret). 

 

Fællessang kl. 14.30  v/ Maja Bering Petersen 

 

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 30. august kl. 12 

 

Menu: Buffet  

Musikalsk underholdning:  

Aage Nørby  

Vores første arrangement i 
denne sæson starter op med en meget lækker buffet.  
Hertil vil Aage underholde os med dejlige sange, som vi kan synge med på.  
Ud over klaver spiller Aage også på klarinet og mandolin. 
Pris: 130 kr. incl. 1 genstand og kaffe.  
Tilmelding senest den 23. august (se bagsiden).   

 

Fredag den 20. september kl. 11              BUSTUR 

Smørrebrød i Cafeen med efterfølgende bustur til Moesgård 

Museum og kaffe på Skovmølle Kro 

Vi mødes i Café Blæksprutten til lidt frokost kl. 11.  

Kl. 12. stiger vi om bord på bussen og kører til Moesgård – og vi skal 

også en rundtur på Aarhus Havn. Vi drikker kaffe/brød på den gamle kro.  

Kom og deltag i den spændende tur. 

Pris: 200 kr. For det får du følgende:  

I cafeen: smørrebrød, 1 øl/vand, kaffe.                            

Busturen.   

Entre til Moesgård og kaffe/kage på Skovmølle Kro.  

Tilmelding snarest og senest den 25. august (se bagsiden).        

Vi forventer hjemkomst ved 18.-tiden.  
 

Der skal være tilmeldt mindst 35 personer for at turen kan gennemføres. 

 

Fredag den 11. oktober kl. 12 

Menu: Svinekæber og en lækker dessert                                             

Musikalsk underholdning: Bjergbankens Cabaret 

Efter denne lækre menu vil vi herefter hygge og more os  

sammen med Bjergbanken. Det er spændende at se alle 

deres rober, der passer til musikken. 

Kom og få en hyggelig og sjov eftermiddag. 

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

Tilmelding senest den 3. oktober (se bagsiden).  

 

 

Tirsdag den 29. oktober kl. 17 – ca. 20.30 

Dameaften m/sang og amerikansk lotteri 

Vi mødes igen til en rigtig hyggelig dameaften,       

hvor køkkenet vil overraske os med en spændende  

menu.  

Aftenen byder på hyggeligt samvær, hvor vi også skal 

have rørt stemmerne til fællessang. Vi har fine gevinster til amerikansk lotteri. 

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

Tilmelding senest den 22. oktober (se bagsiden) eller til Maja i Dagcentret. 

 

 

Fredag den 8. november kl. 12     Mortensaften 

Menu: Andesteg med diverse tilbehør + 

romfromage med kirsebærsauce 

Musikalsk underholdning: Ib Laursen, Kolding 

Det er efterhånden blevet en rigtig dejlig tradition at 

fejre Mortensaften, så kom og vær med til en skøn 

eftermiddag med hyggeligt samvær og dejlig under-

holdning.  

Vi vil ønske sange og synge sammen med Ib. 

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

Tilmelding senest den 1. november (se bagsiden).  
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