
Nyhedsbrev juni 2022 
Folkehuset Ankersgade 21 

 
 
Fælles Frokost i Café Frederik. Tirsdage i lige uger kl. 12 til 13. I juni er det d. 14. Derefter er der 

sommerferie indtil 9. aug.  I køber selv maden i cafeen, og vi sidder så sammen og spiser. Ingen tilmelding, 

bare mød op.   

Fredagsbar i Cafè Frederik.   Fredag d. 3. juni fra kl. 14 til 16. Pause til 5. august. Slut ugen af og gå på 
weekend efter et par hyggelige timer med dine venner her i cafeen eller kom og lær nye mennesker at 
kende.  Øl, vin, vand, gin & tonic kan købes til rimelige priser.  
 
Krolf 
Året rundt spiller vi krolf tirsdag og torsdag fra kl. 10 på plænen. Henv. Lis Stenfeldt tlf. 5153 1765. 

Hygge i Kolonihaven Augustenborggade 7. Torsdag den 9.6. kl. 14 – 15.30. Kom og nyd kolonihaven og hyg 
dig med dejlige folk fra Frederiksbjerg og Langenæs.  
Du er nemlig inviteret til et glas vin og hyggesnak. 
Vi glæder os til at se dig, og tag gerne din nabo med. Obs. Der findes ikke toilet på stedet. 

Koncert i Frederiksbjerg Bypark ved Cafe Frederik. Lørdag d. 18. juni kl. 12.30 til 13. Julie Sunflower 

er en blomstrende buket af sange. Hun skriver sange fra hjertet med både humor, alvor og poesi. Koncerten 

er en del af ” Plænekoncerter på Langenæs 2022 ” . Uncover giver gratis kaffe, te og saftevand. 

Gudstjeneste. Onsdag d. 15. juni kl. 10.30 i lokale 3. 
 
Biografklub  ” Ankerbio ” holder sommerferie indtil fredag d. 19. august kl. 13. Første film er den danske 
Rose med bl.a. Sofie Gråbøl. 
 
Planer for efteråret : En koncert med symfonisk musik, og til oktober endnu et spændende foredrag med 
Doron Haahr. Denne gang om Frederiksbjerg.  
Måske begynder vi med det populære Fællesspisning igen fra september. Håber vi kan samle 8 – 10 
frivillige til at servere m.m. Det foregår den første mandag om måneden og man er på ”arbejde ” 
fra kl. 16.30 til ca. 20.30. Er du interesseret så send en mail til Kirsten på Ankersgade21@gmail.com med 
navn og tlf.nr. Så ringer hun dig op og fortæller nærmere. 
 
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 

OBS. Café Frederiks frivillige og personaler holder en velfortjent sommerferie i uge 28-30, dvs. fra og med 
mandag den 11.7.22 til og med søndag den 29.7.22. 

Vil du være frivillig i Café Frederik og betjene vores gæster om fredagene ml. fx kl. 10-13. Så kik forbi Café 
Frederik på hverdagene fra kl. 8.30-13 eller kontakt Randi på tlf. 2920 9751 / raaj@aarhus.dk Vi mangler 
nemlig dig. 

Næste Nyhedsbrev kommer i begyndelsen af august. 

Vores Facebookside:   www.facebook.com/folkehusetankersgade/ 
Vores e-mail:                Ankersgade21@gmail.com     Hvis I vil have tilsendt nyhedsbrev, så skriv til os.   
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