
Velkommen tilbage til Ankersgade og Cafè Frederik. 
Sundheds- og kulturcenter Frederiksbjerg og Langenæs, Ankersgade 21. 

 

Her kan I se, hvad der er på programmet i oktober måned. 

 

NYT                        
Fredagsbar i Cafè Frederik.  

Første gang fredag d. 8. oktober fra 14 til 16. Derefter fredag d. 5. november og 3. december.  

Slut ugen af og gå på weekend efter et par hyggelige timer med dine venner eller kom og lær nye 

mennesker at kende.  Øl, vin, vand, gin & tonic kan købes til moderate priser.  

 

Torsdag d. 14. oktober kl. 15 – 16.30. 

Revysangens genklang. 

Spændende rejse i dansk revysangs historie.  

Gratis arrangement og vi giver kaffe og kage. 

 

Biografklub ”Ankerbio ” 

Onsdag d. 20.10. kl. 13 vises filmen ” Barndommens gade ” om livet på Vesterbro i 1930`erne. 

Kaffe og kage 35 kr. Filmen vises i lokale 3 i stueetagen.  

 

 

Krolf 

Året rundt spiller vi krolf tirsdag og torsdag fra kl.10 på plænen. Vi har udstyret,  

I skal bare møde op. 

 

Kurling. 

Lørdag den 9. og lørdag d. 23. oktober spiller vi kurling i sal 2. Vi spiller i de lige uger fra kl. 14 - 

16. 

Det er et spil for alle. Det er gratis at deltage og der kan købes kaffe/te og kage, bare mød op. 

 

Seniordans. 

Vi startede med seniordans i september og danser hver tirsdag fra 17 - 19. Der er både tid til dans 

og hygge. Alle er velkomne til at komme forbi og prøve hvad det er. 

 

Henvendelse ang. de tre sidste arrangementer kan ske til: Lis Stenfeldt, tlf. 5153 1765 

 

 

Husk Cafè Frederik er igen åben med morgenmad, frokostretter og kage. 
 

Håber I vil hjælpe os med at gøre Ankersgade til et levende hus med mange aktiviteter.  

 

Hilsen Centerrådet. 

 

Hvis I har ideer og forslag til aktiviteter, så kontakt Centerrådet på mail til  

ankersgade21@outlook.dk eller ring Kirsten Hedegaard tlf. 21 15 45 44 

mailto:ankersgade21@outlook.dk

