ARRANGEMENTER
EFTERÅR 2021

LOKALCENTER VEJLBY
VIKÆR TOFTEN 6
8240 RISSKOV

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Oktober
Fredag d. 1. oktober kl. 14.00 – 16.00
Banko
Lotterisalg fra kl. 12.30
Pladesalg fra kl. 13
10 spil
Gratis kaffe
Tirsdag d. 5. oktober kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste
Der drikkes eftermiddagskaffe bagefter.
Onsdag d. 6. oktober kl. 16.30 – 17.30
Gratis koncert med ”Big band goes small”, en
big band jazz kvartet.
Tilmelding i caféen eller til tilmeld@bsma.dk
Og kl. 17.30
Mulighed for at købe Koncertmenu
Brunchpølser med røræg og rugbrødsstave – 50,kr.
Torsdag d. 7. oktober kl. 17.30 – 19.00
”Kom og spis med”
God og billig mad uden spor besvær.
• Forloren hare med kartofler og skysovs, samt
grønkålssalat – 50,- kr.
• Islagkage – 25,- kr.

Fredag d. 8.oktober kl. 13.00 – 17.30
Vaccination
Se opslag

Torsdag d. 21. oktober kl. 17.30 – 19.00
”Kom og spis med”
God og billig mad uden spor besvær.
• Bøf stroganoff med kartoffelmos – 50,- kr.
• Mangofromage – 25,- kr.
Tirsdag d. 26. oktober kl. 14.00 – 16.00
Strikkecafé i Mødestedet
Brød og kaffe kan købes.
Onsdag d. 27. oktober kl. 16.30 – 17.30
Gratis koncert med ”Phønix”, som spiller dansk
folkemusik.
Tilmelding i caféen eller til tilmeld@bsma.dk
Og kl. 17.30
Mulighed for at købe Koncertmenu
Croissant med hønsesalat – 50,- kr.

Fredag d. 29. oktober kl. 11.30 – 13.00
Vi fejrer Halloween med gys og gru i caféen

November
Tirsdag d. 2. november kl. 14.30 – 16.00
Gudstjeneste
Der drikkes eftermiddagskaffe bagefter.
Torsdag d. 4. november kl. 17.30 – 19.00
”Kom og spis med”
God og billig mad uden spor besvær.
• Kyllingeret med ris eller kartofler – 50,- kr.
• Henkogt frugt med råcreme – 25,- kr.

Fredag d. 5. november kl. 14.00 – 16.00
Banko
Lotterisalg fra kl. 12.30
Pladesalg fra kl. 13
10 spil
Gratis kaffe

Torsdag d. 11. november kl. 11.30 – 13.00
Mortensaftenmenu i caféen
Andebryst med brunede kartofler, skysovs og rødkål
Pris: Lille portion 40,- kr. / stor portion 60,- kr.
Tirsdag d. 16. november kl. 14.00 – 16.00
Jørgen Sølvsten blander lidt sjov og et par små
vitser med nye og gamle sange, så der bliver rig
lejlighed til at røre sangstemmerne.
Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og kage
Køb venligst billet i forsalg.
Torsdag d. 18. november kl. 17.30
”Fiskebord” ved Clausen Fisk
Billet skal købes i forsalg.
Se opslag vedrørende traktement og pris.

Lørdag d. 20. november kl. 10.00 – 15.00
Julemarked
Se opslag
Tirsdag d. 30. november kl. 14.00 – 16.00
Strikkecafé i Mødestedet
Brød og kaffe kan købes.

December
Torsdag d. 2. december kl. 17.30
”Kom og spis jule med”
Billet skal købes i forsalg.
Se opslag vedrørende traktement og pris.
Fredag d. 3. december kl. 14.00 – 16.00
Banko
Lotterisalg fra kl. 12.30
Pladesalg fra kl. 13
Julespil
Gratis kaffe

Torsdag d. 16. december kl. 11.00 – 13.30
Julefrokost
Stor julebuffet og julemusik
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse og vær selv
med til at skabe julehygge og komme i julestemning.
Billet skal købes i forsalg.
Se opslag vedrørende traktement og pris.

Fredag d. 24. december
Igen i år kan man fejre juleaften i caféen – se
opslag og Facebook for flere oplysninger.

Kom og besøg

café Vejlby
Der er åbent for alle på hverdage kl. 10.30 – 13.30.
Caféen tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

Morgenbrød
Middagsret (kl. 11.30 – 12.30)
Miniret (lun eller kold)
Frisksmurt sandwich
Smørrebrød
Kaffe/the og kage
Øl, vand og vin

Månedens menuplan kan hentes i caféen og læses på Lokalcenter Vejlbys hjemmeside.
Caféen kan kontaktes på telefon 87 13 51 36 alle hverdage
kl. 8 – 14.

LOKALCENTER VEJLBY ER FOR ALLE!
Og det er fuldt af muligheder – du kan læse mere i folderen Åbne aktiviteter
ledet af frivillige, som kan hentes i ”Informationen” eller på hjemmesiden.

Men du kan også være med til at sætte dit eget præg på fællesskaberne.
Mangler du et sted at mødes med venner, bekendte eller nye mennesker fra
dit nabolag, så er der rum til det på Lokalcenter Vejlby.

LOKALELÅN
Der er flere forskellige lokaler, der kan lånes. Både store og små.
Alle, som har lyst til at give andre mennesker mulighed for aktiv livsudfoldelse
og at være en del af et fællesskab, kan låne lokaler.
Der kan ikke lånes lokaler til kommercielle eller forretningsmæssige formål.
Alle, som låner lokaler, skal købe eventuel forplejning i caféen.
Reservation og yderligere oplysning om lokaler:
Charlotte Knudsen, ckn@aarhus.dk
NYTTIGE TELEFONNUMRE OG MAILADRESSER
Formand for lokalcenterrådet Leif Grøn Nielsen
21 75 67 65 / leif.groen.nielsen@privat.dk
Frivilligkonsulent Anne Skyum
41 85 42 05 / ans@aarhus.dk
Forebyggelseskonsulent Lina Engen
87 13 31 63 / lin@aarhus.dk
Sundhed og Omsorg
87 13 16 00 alle hverdage kl. 8 - 15

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Praktiske oplysninger
”Informationen”, forhallen Vikær Toften 6, er bemandet af
frivillige fra mandag til fredag kl. 10.30 – 12.30.

I ”Informationen” kan købes billetter til arrangementerne.
Desuden sælger ”Vejlby Lokalstrik” deres varer, for eksempel strikkede sokker, strikket og hæklet babytøj, håndlavede kort med mere. Alt til rimelige priser.
Indtægten går ubeskåret til fornøjelse og gavn for beboerne på Vejlby Plejehjem, samt de borgere som bruger og
benytter sig af lokalcentrets mange tilbud.
Med mindre andet fremgår, foregår alle arrangementer i
caféen på Lokalcenter Vejlby.
Der henstilles meget til, at man køber billetter i forvejen af hensyn til planlægningen.
Billetter kan normalt købes 14 dage før arrangementet finder sted.
Vær venligst opmærksom på eventuelle tilmeldingsfrister
under de enkelte arrangementer.

