
                        Nyhedsbrev januar 2023 
                                       Folkehuset Ankersgade 21 
 
Fredagsbar i Cafè Frederik.   Fredag d. 6.1.  kl. 14 - 16. Slut ugen af blandt folk fra Frederiksbjerg og 
Langenæs.  Øl, vin, vand, gin & tonic kan købes til rimelige priser. Der er også mulighed for at spille 
bordfodbold eller billard. 
 
Kurling  
Lørdag d. 14. januar fra 14 til 16 kan man spille kurling i Ankersgade og herefter hver anden lørdag (lige 
uger).  
Spillet er for alle aldersklasser og er gratis. Der kan købes kaffe/te og kage. Det er bare sjovt. 
 
Krolf 
Året rundt spiller vi krolf tirsdag og torsdag fra kl. 10 på plænen. Henv. Lis Stenfeldt tlf. 5153 1765. 
 
Fællesspisning  mandag d. 9. januar mellem kl. 17 – 19.         
Book via betaling på Mobilpay 701099 eller køb spisebillet i Cafe Frederik. Pris for 2 retters menu 95 kr. for 
voksne, børn ml. 3 – 10 år 45 kr, børn under 3 år gratis. Se menu og andre oplysninger på opslag i 
Folkehuset eller på vores Facebookside. 
 
Gudstjeneste med præst fra Skt. Lukas kirken onsdag d. 18. januar kl. 10.30 i lokale 3. 
 
Biografklub ” Ankerbio”  Fredag d. 27. januar kl. 13 vises den danske film Bamse.  
Flemming Bamse Jørgensen var sanger og skuespiller, og han var et naturtalent på begge områder. Filmen 
handler om Bamses liv – hans op- og nedture i musikbranchen, hans anstrengte forhold til adoptivfaderen 
og endelig Bamses forhold til hustruen Kate. Pris for kaffe og kage 35 kr.                          
 
OBS. Nyt om Selvtræning i motionslokalet. Vi har fået flere træningstider fra januar 2023. Nu kan du 
træne fra 6.00 til 9.00. Endda til kl. 9.30 tirsdag og onsdag, og alle dage igen fra 15.15 til 20.00. 
Lørdag, søndag og helligdage kl. 6.00 til 20.00. Benyt hovedindgangen i Ankersgade. 
Holdtræning ved fysioterapeut Kasper Loft, FO.  Hver 3. mandag 9.1 - 30.1 – 20.2. .. 
 kl.16 – 17.50. 
Tilmeld dig på selvtraen@gmail.com. Alle brugere skal betale 200 kr. pr. år. Betales til FO på  
www.fo.dk/kurser søg på 22-1986. Har du spørgsmål så ring til Kirsten tlf. 21154544. 
 
Cafè Frederik har åbent hver dag fra 8.30 til kl. 13. I kan købe morgenmad, frokostretter, sandwich og 
lækre kager. Se menuplan på Facebook:  facebook.com/cafefrederik 

Vil du være frivillig i Café Frederik og betjene vores gæster om onsdagene eller 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. 

Vores Facebookside:   www.facebook.com/folkehusetankersgade/ 
 
Vores e-mail :                Ankersgade21@gmail.com 
 
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag d. 28. februar kl. 17, hvor vi holder årsmøde. Nærmere oplysninger i 
næste nyhedsbrev og på vores Facebookside.  
 

Godt nytår fra Rådet i Folkehuset. 
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