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Caf

é 13

DETTE SKAL FEJRES
Onsdag den 10. oktober kl. 15.00-18.00
Alle er velkommen til sammen med os at fejre Cafeens runde
dag. Det gøres på traditionel vis med kaffe/the boller og lagkage
og til børnene er der kold cacao. Mød op med godt humør og fejr
dagen sammen med os.

Fredag den 12. oktober kl.
Er du mellem 12 – 17 år, og står du også derhjemme med hårbørsten og forestiller dig, du er Lukas Graham eller Adele?
Så kom og syng Karaoke sammen
med vennerne.
Vi serverer en alkoholfri bowle, så
du kan få smurt stemmen, når du
slipper din indre X–Factor fri.

Torsdag den 11. oktober kl. 17
Cirkus Panik kommer og laver klovnerier, akrobatik og kører på
et-hjulede cykler m.m. Kom og få en forrygende oplevelse med
de mindste.

Lørdag den 13. oktober kl. 17.30 (dørene åbnes kl. 17.00)
Tre retters lækker menu – kammuslinger, oksemørbrad og
fødselsdagskage. Underholdningen vil give ekstra appetit, når
festen skydes i gang med mavedans af Lela og hendes piger.
Preben og Jens vil underholde med det bedste fra Beatels. Her
er det både muligt at synge med eller indtage dansegulvet. Det
bliver en forrygende aften.
Pris: 130 kr. pr. person. Tilmelding husk først til mølle-princippet
gælder, senest tirsdag den 9. oktober kl. 12.00.

EFTERÅR
Oktober måned bliver en travl måned for såvel ansatte som frivillige. Fødselsdagen der fejres med manér.
Tyrolerfesten der af praktiske grunde afholdes i teltet ved Brønden og Halloween Disco for de 7-12 årige. Det vil være
muligt at lave sin egen udklædning i efterårsferien. Du vil selvfølgelig stadig kunne deltage i alle de sædvanlige aktiviteter, såsom
banko – og her må vi ikke glemme, at det i oktober er ”Knæk Cancer måned”, og banko klubben vil igen i år være medvirkende, så vi
kan sende en stor check.

FOREDRAG: BSG – ”FRA KORTSPIL TIL STORKLUB”

PORTRÆT

Café 13 åbnede dørene for første gang tilbage i 2008, og den
har siden været et centralt mødested for bydelens beboere.
Café 13’s historie går helt tilbage til 1996. Dengang hed det
dog ikke Café 13 og lå ej heller samme sted, som den gør i
dag.
Dengang gik Cafeen under navnet Tranen, og den var
placeret i Tranumparken. Tranen startede som et boligsocialt
projekt, hvor man i samarbejde med Brøndby Kommune fik
etableret 10 arbejdspladser til borgere, som havde brug for
til hjælp med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
Herudover dannede Tranen ramme om en lang række
sociale arrangementer og aktiviteter, som Café 13 gør det
i dag.
I 2008 valgte man at rykke Tranen til nye omgivelser – til det,
der i dag er Café 13.
Café 13 er et populært mødested og caféen fungerer også
den dag i dag som et aktiveringstilbud. Cafeen fungerer
desuden som uddannelsessted og for tiden er Camilla ansat
som gastronomielev.
Cafeen er engageret i lommepengeprojektet, som er et
samarbejde mellem Brøndby Kommune og Bo-vest.
I Café 13 arbejder de unge primært i opvasken.
Cafeen drives i dagligdagen af husbestyren Gitte, som er
uddannet kok og har været med helt fra starten. De øvrige
ansatte er Ulla – uddannet køkkenassistent og som i sidste
måned fejrede 10 års jubilæum – samt Morten, uddannet
Cater med elevtid i cafeen. I cafeen kan du også møde frivillige i køkkenet, bag baren og ved arrangementer.
Fælles for det faste personale er således, at de alle er uddannet inden for køkkenbranchen og gør en dyd ud af at lave
god mad af gode råvarer.
Cafeen tilbyder både frokost og aftensmad samt mødeforplejning ved diverse møder og arrangementer. Cafeen
danner herudover også ramme om en lang række arrangementer og aktiviteter.
Er du interesseret i at vide mere om cafeen, herunder dens
åbningstider, menu og arrangementer, kan du finde meget
mere information på bagsiden af Café 13 bladet.

Torsdag den 4. oktober fra kl. 14.00 – 16.00
Kasper Lundquist, der er en af lederne i vores lokale gymnastikforening BSG, har skrevet ”Fra kortspil til storklub”. En bog om
Brøndby Strands gymnastikforening og dens udvikling gennem
de sidste 50 år.
Kasper vil med et illustrativt foredrag fyldt med billeder fra en
lang foreningstid fortælle om, hvordan det at gå til gymnastik
har udviklet sig de sidste 100 år. I starten var det f.eks. kønsopdelt og kun for folk, der kom fra det bedre borgerskab. Det var
tiden hvor Kasper Jesperses metoder rådede – men bragte det os
i bedre form end nutidens øvelser?
Gratis adgang, men med tilmelding på hold 18-1141 til:
aof-brondby.dk, eller på tlf.: 43 53 00 93 / 91 63 92 50.
Cafeen byder på kaffe og kage i pausen.

KNÆK CANCER
OG BANKO
Hele danmark samler ind til Knæk Cancer i oktober, og det gør vi
selvfølgelig også i Café 13.
Cafeen donerer 10 kr. for hver gæst ved vores fødselsdagsfest
om lørdagen. Ved festen vil bankoklubben sælge lodder til fordel
for Knæk Cancer. Den 23. oktober er der det store Knæk Cancer
bankospil, hvor præmierne er ekstra gode, og hvor aftens salg
går ubeskåret til indsamlingen.
Deltager du hverken i fødselsdagsfesten eller bankospil, så har
du mulighed for at give din donation i indsamlingsbøtten, der
står fremme i baren i hele oktober måned. Måske kan vi sammen slå sidste års indsamlede beløb på 20.000 kr.?

HALLOWEEN DISKO

KULTURNAT / TYROLERFEST
Fredag den 5. oktober kl. 20.00
”Ein Prosit ein Prosit” og ”Du skulle købe dig en Tyrolerhat”, er
sange, du nok skal få lov til at synge med på, når vi endnu engang deltager ved kulturnatten med en Tyrolerfest.
DJ Trixter sætter gang i festen kl. 20.00, lige efter at jazz orkesteret afslutter. Så er du til god blandet musik, så kom ned i det
festlige pyntede telt ved Brønden.
Fra kl. 20.00 kan du købe et dejligt koldt krus skummende tysk øl
og en bratwurst med sauerkraut til rimelige priser. Kommer du
iklædt tyrolertøj, får du en gratis øl eller vand!

Fredag den 26. oktober kl. 18.30 – 21.30
Så er det igen blevet efterår og oktober. Traditionen tro betyder
det også Halloween.
I den anledning holder Café 13 Halloween Disko med professionel DJ. Arrangementet er for de 7-12 årige.
Det koster 10 kr. at deltage og incl. 1 sodavand. Vi sørger for at
cafeen bliver “klædt på” til lejligheden. Du skal bare komme med
dit gode humør og iført dine bedste dansesko. Du må gerne
være klædt ud, hvis du har lyst.

KREATIV GENBRUG I
EFTERÅRSFERIEN
Onsdag den 17. oktober kl. 13.00 – 16.00
Vi laver vores egne Halloween-dragter. Vi har været i Genbrug 13,
og fundet tøj, tørklæder og stof frem. Der er adgang til diverse
andre materialer, såsom karton.
Symaskinerne står klar, det samme gør Yvonn og Julie, så alt du
skal medbringe er din kreativitet, så vi sammen kan gøre dig klar
til Halloween.
Prisen 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn (op til 13 år), inkluderer
udover materialer kaffe/the og juice samt kage.

Spis sammen
SPIS SAMMEN
I Café 13 spiser vi sammen en gang om måneden
Tag din nabo og vennerne med. Denne aften dækker vi op ved
lange borde, så der bliver rig mulighed for snak.
Menu: Café 13s tomatsalat med græsk feta, rødløg, ærtespirer,
smørstegt baby spinat og olie/æbleeddike dressing.
Grydestegt oksesteg med marinerede rosenkål, stuvede kartofler
og skysovs.

Den 30 oktober
De 70 til 79 årige
spiser gratis

Oktober 2018
MENU OG AKTIVITETER

Vi vil også på vores frokostbuffet i vinterhalvåret (alle åbningsdage fra 11.30 – 13.00) serverer suppe, som vi vil bestræbe os på
at lave af friske danske grønsager.
Tirsdag den 2. oktober kl. 17.00 – 19.00
Forret: En lækker porretærte med hytteost.
Hovedret: Forloren hare med surt og sødt, ekstra pift med timianstegte løg og æbler vil også være på tallerkenen.
Torsdag den 4. oktober kl. 17.00 – 19.00
Den store familiebuffet står klar med masser af lækre efterårsretter og desserten vil være frisk frugtsalat med råcreme.
Pris: 0-2 år gratis, 3-7 år 25 kr., 8-12 år 35 kr., 13-99 år 40 kr.
Denne aften vil der være højtlæsning for børn mellem 3-7 år.
Fredag den 5. oktober
Kulturnat i Brøndby. T13 og Café 13 vil være at finde ved brønden. Læs mere i bladet.
Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00 – 19.00
Forret: Lækker oksekødssuppe med masser af friske grønsager.
Hovedret: Oksekød med peberrodssauce, friske gulerødder og
porrer.
Onsdag den 10. oktober kl. 15.00 – 18.00
Vi serverer boller og lagkage samt kaffe/the og juice til børnene.

Lørdag den 13. oktober kl. 17.30 – 23.00
Stor fødselsdagsmiddag til 130 kr. pr. person.
Forret: Vil være fra havet. Hovedret: Oksemørbrad.
Dessert: Kage, chokolade, mousse og bær.
Gå ikke glip af denne aften. Husk først til mølle, dog senest
tirsdag den 9. oktober kl. 12.00.
Uge 42 holder café 13 lukket fra mandag den 15. oktober til
og med mandag den 22. oktober.
Men onsdag den 17. oktober imellem kl. 13.00 og 16.00,
kan du lave din egen Halloween dragt. Julie og Yvonn vil hjælpe
jer godt på vej.
Tirsdag den 23. oktober kl. 17.00 – 19.00
Hovedret: Chili con carne med cremefraiche og majskolber.’
Dessert: Blommetrifli.
Kl. 19.15 banko.
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00 –19.00
Hovedret: Stegt flæsk. Dessert: Pære Belle Helene (pære med is
og chokoladesauce).
Fredag den 26. oktober kl. 18.30 – 21.30
Halloween Disco. Vi har hyret en rigtig god DJ til at spille lige
netop den musik, du og dine venner elsker at danse til. Læs mere
inde i bladet. Det koster 10 kr. at deltage.
Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 – 19.00
Spis-sammen-aften, hvor vi sidder ved lange borde.
Foret: Græskar suppe m/brød. Hovedret: Stegt kylling m/hjemmelavet agurkesalat, kartofler, sovs og grøn salat.

Torsdag den 11. oktober kl. 17.00 – 19.00
Forret: Lækker hønsesalat med friske asparges og ananas.
Hovedret: Lasagne.
Klokken 17.00 vil Cirkus Panik give en forestilling.
Fredag den 12. oktober kl. 19.00 – 22.00
Så er teenagerne klar til Karaoke. Storskærmen er klar, så kom
og lad os høre din indre sanglærke, der bliver masser af skæg og
ballade. Læs mere inde i bladet.

SÆT X I KALENDEREN
Torsdag den 1. november kl 14-16
Foredrag om ”Da svensken indtog Brøndby”.
Torsdag den 8. november kl. 17-20
Mortensaften.

GENBRUG 13 – ÅBNINGSTIDER
Mandag – torsdag kl. 15.30 – 18.30.

OM CAFÉ 13

Åbningstider:

Café 13, Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Telefon: +45 43 73 81 25
Mail: café13@bo-vest.dk
Hjemmeside: www.cafe13.dk

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

lukket
kl. 09.00 – 20.00
kl. 09.00 – 15.00
kl. 09.00 – 20.00
kl. 09.00 – 14.00

Frokostbuffet tirsdag – fredag fra kl. 11.30 – 13.00, pris 45 kr.
Aftenmenu tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 – 19.00. Forret 25 kr.
Lille portion 35 kr. Stor portion 45 kr. Ekstra stor portion 55 kr.
Dessert 25 kr.

Fredag den 23. november kl. 18
Vildt aften.

FASTE AKTIVITETER I CAFÉ 13
Tirsdag kl. 09.30 – 12.30: Senior PC.
Onsdag kl. 09.00 – 12.00: PC + 60.
Torsdag kl. 10.00 – 13.00: Legestue.
Torsdag kl. 10.00 – 15.00: Gældsrådgivning ved BO-VEST.
Banko 3. tirsdag i måneden kl. 19.15.
Kunstudstilling skifter hver 3. måned.
Håndarbejde se Facebook, Nørklerne i 13-Huset.

Afdelingsbestyrelsen Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, telefon: +45 77 99 29 00, mail: tmgbest13@bo-vest.dk, kontortid torsdag kl. 18.30-19.00

Udgivet af Café 13 og Afdelingsbestyrelsen. Udkommer 1 gang om måneden. Undtagen juli.

Nu er vi nået til oktober måned. Det betyder, at de sidste af de
danske grønsager skal op af jorden og gemmes væk til vinteren.
Vi vil i denne måned, så vidt det er muligt, bruge dem i vores
madlavning. Hver spiseaften i oktober vil der være en blandet
salat med årstidens frugt og grønsager. Prisen er 15 kr.

