
Nyhedsbrev November 2021 
Sundheds- og kulturcenter Frederiksbjerg og Langenæs, Ankersgade 21. 

                      
Fredagsbar i Cafè Frederik.  

Fredag d. 5. november fra 14 til 16. Næste gang fredag d. 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.  

 

 

Biografklub ”Ankerbio ” 

Tirsdag d. 23. november kl. 13 vises filmen ” The Notebook ”. En ældre mand besøger jævnligt en 

kvinde på et plejehjem, og hver gang læser han op af en gammel notesbog. Historien handler om et 

ungt kærestepar, der bliver adskilt under 2. verdenskrig, men som genforenes syv år senere. James 

Garner (Maverick) spiller den ældre herre. 

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 6. og lørdag d. 20. november 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. 

 

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

 

Kom med til formiddagscafe Hver onsdag fra kl. 10 til kl. 12 er der gratis kaffe og kage i Cafè 

Frederik. Hør om hvad der sker i huset. Sidste gang 17. november.  

 

Torsdag d. 9. DECEMBER KL 13.  

Koncert med ” Old Stars Cykling Orchestra ” i Cafè Frederik. 

 

Cafè Frederik har åbent hver dag fra 8.30 til kl. 13. I kan købe morgenmad, frokostretter, 

middagsret tirsdag og onsdag, sandwich og lækre kager. 

Se menuplan på Facebook:  facebook.com/cafefrederik.21 
 

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 
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