
CAFÉ Dit aktivitetshus i
Kisumparken 2
December 2019

Juletræsfest i  

Søndag d. 8. december  kl. 13-17

Billetter skal købes senest 
fredag d. 6. december kl. 12 
Cafe 13, Kisumparken 2 
 Børn 20,- kr. Voksne 25,- kr.

Til børnene er der 
sodavand eller 
slush-ice 
æbleskiver & 
slikpose. 
Til de voksne 
gløgg, kaffe & 
æbleskiver 

Dørene åbnes kl. 12.30 

Julemanden 
kommer forbi, 

ansigtsmaling, 
 lotteri til de 

voksne



Onsdag den 4. december kl. 16.00 – 18.00 i Café 13 
Kisumparken 2
Café13 inviterer til julehygge og julekagebagning. Vi sørger 
for det hele, I skal blot møde op med kagedåsen under armen 
og nyde en hyggelig dag sammen med andre børn og voksne. 
Husk kagedåse til dine kager, så du kan få dem med hjem til 
resten af julen. 

Pris: 25 kr. pr. deltager – børn under 12 år skal have en voksen 
med. Tilmelding i Café 13 eller på tlf. 31 98 08 36 senest fredag 
den 29. november. 

Der er begrænset antal pladser – Så husk at melde jer til i god 
tid. 

JULEBAGEDAG FOR HELE 
FAMILIEN

Café 13 inviterer alle beboere til juletræsfest søndag den 8. 
december. Vi får bl.a. besøg af julemanden og skovnissen kogle. 
Herudover vil der være ansigtsmaling til børnene. Til de voksne 
vil der være lotteri. 

Billetpris: 25 kr. for voksne og 20 kr. for børn under 12, med i pri-
sen er 3 æbleskiver, 1 sodavand/slush-ice til børnene og kaffe/
gløgg til de voksne samt popcorn og slikposer til børnene. 

Herudover kan der købes sodavand og øl. Billetter kan købes i 
Café 13. 

JULETRÆSFEST I CAFÉ 13

Tirsdag den 17. december 19.15
Så er det tid til årets store julebanko. Der er 10 spil, hvor ge-
vinsterne er juleænder, flæskestege og julevin. Gevinsten på 
oprydningsspillet er en kæmpe julekurv.

På kontrolkuponen bliver der hele aftenen udloddet forskellige 
præmier. Der er ekstra store sidegevinster i alle spillene. 
Der vil være mange julelotterier med store præmier, gavekort, 
vin, chokolade osv. 

I pausen giver bankoklubben kaffe og æbleskiver. 

Menuen denne aften, det er en god ide at bestille mad på for-
hånd. Pris: 10 kr. for 1 plade og 10 kr. for 1 lod med 5 numre på. 

JULEBANKO



Onsdag den 18. december kl. 16.00 – 18.00 i selskabslokalet 
Ulsøparken 4 
Kom forbi selskabslokalet onsdag den 18. december mellem kl. 
16.00 – 18.00 og sig god jul til dine naboer. Vi byder på alko-
holfri gløgg og æbleskiver. Til børnene siger rygtet at selveste 
julemanden kigger forbi kl. 17.00, og måske har han slikposer 
med :-) 

ÅBEN JULESTUE OG BESØG AF 
JULEMANDEN

Afdelingsbestyrelsen i T13 har besluttet at gennemføre en un-
dersøgelse vedr. Café 13 og Café 13 bladet. Undersøgelsen skal 
bruges til at blive klogere på, hvordan man kan forbedre cafeen 
og cafebladet. Undersøgelsen er blevet omdelt i alle beboernes 
postkasser, og man kan enten besvare skemaet og efterfølgen-
de aflevere det i Café 13 eller i postkassen ved ejendomskonto-
ret i Ulsøparken 4c eller også kan man besvare undersøgelsen 
digitalt ved at scanne følgende QR-kode: 

Din besvarelse vil være anonym 
og vil kun blive brugt i forbindelse 
med afdelingsbestyrelsens arbejde. 
Det tager ca. 5 minutter at svare på 
undersøgelsen. 

Har du spørgsmål til undersøgelsen 
kan du kontakte aktivitetskoordi-
nator Julie på tlf. 31980836 eller via 
mail på: jhu@bo-vest.dk 

Når du deltager, er du med i konkurrencen om 1 gavekort til 
Rema1000 på hhv. 300 kr., 500 kr. og 1.000 kr.

Vi håber du har lyst til at deltage i undersøgelsen og dermed 
være med til at gøre Café 13 til en endnu bedre beboercafe end 
den allerede er! 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
OM CAFÉ 13

Hele december måned vil der være halv pris på alt tøj i gen-
brugsbutikken. Så kom op forbi og se om der er noget der 
kunne friste – der er mange lækre ting! 

Butikken har sidste åbningsdag inden jul og nytår fredag den 
20. december, hvorefter de holder ferielukket til starten af 
januar. 

DECEMBER I GENBRUG 13
Mandag den 23. december fra kl. 22.00 i Café 13 i 
Kisumparken 
Foreningen Chrispys Hjælpende hænder som normalt holder til 
i Ulsøparken 2, hvor de hver onsdag deler overskudsmad ud til 
beboere i området, har i anledning af julen fået lov at låne Café 
13’s lokaler i Kisumparken den 23. december. 

Her vil foreningens mange frivillige afholde en stor uddeling af 
overskudsmadvarer, som de afhenter i en række lokale super-
markeder efter lukketid. Uddelingen vil foregå mandag den 23. 
december fra kl. 22. 00.

Husk at medbringe din egen pose til at bære maden hjem i.  Vil 
du være med som frivillig så kom til infomøde onsdag den 11. 
december kl. 19.00 i Ulsøparken 2 stuen. På mødet vil de fortæl-
le lidt om hvad det kræver at være med. Du kan også kontakte 
aktivitetskoordinator Julie på tlf. 31 98 08 36. 

Du kan finde mere info om foreningen på facebooksiden: Chri-
spyś hjælpende hænder stop madspild 🍀 (Brøndby). Her kan du
også få mere info om de faste uddelinger, som har åbent hver 
onsdag mellem 17.30-18.00 i Ulsøparken 2, stuen (adgang fra 
haven) mod p-pladsen.

STOR JULEUDDELING AF 
OVERSKUDSMAD



December 2019

Afdelingsbestyrelsen, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, telefon: +45 77 99 29 00, mail: tmgbest13@bo-vest.dk, kontortid den anden torsdag i måneden kl. 18.30-19.00
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MENU OG AKTIVITETER
Tirsdag den 3. december 17.00 – 19.00
Aftenmenu. Risengrød med saftevand
Dampet torsk med 
persillekartofler.

Onsdag den 4. december 16.00 – 18.00 
Pris 25 kroner pr. deltagende barn. Begrænset antal pladser.
Læs mere i bladet.

Torsdag den 5. december 17.00 – 19.00
Aftenmenu. Ribbensteg med brunede kartofler og rødkål.
Klatkager.

Søndag den 8. december 13.00 – 17.00
Juletræsfest i Café 13. Læs mere i bladet.

Tirsdag den 10. december 17.00 – 19.00
Aftenmenu. Minestrone suppe med flute.
Fyldt peberfrugt med stegte ris og yoghurt creme.

Torsdag den 12. december 17.00 – 19.00
Aftenmenu. Café 13 gryde med mos.
Ris a la mande.

Tirsdag den 17. december 17.00 – 19.00
Aftenmenu. Spansk æggekage.
Kyllingekotelet på grønsagsbund.
19.15 Jule banko.

Torsdag den 19. december holder Café 13 lukket for 
aftenspisning

Fredag den 20. december 18.00 – 22.00
Julefrokost. Pris pr. person 148 kr.
Læs mere om menuen og underholdning i bladet.

Café 13 ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår. Vi er tilbage tirsdag den 7. januar. 

FASTE AKTIVITETER I CAFÉ 13 
Tirsdag kl. 09.30 – 12.30: Senior PC. 
Torsdag kl. 10.00 – 15.00: Gældsrådgivning ved BO-VEST,
Kisumparken 2.
Banko 3. tirsdag i måneden kl. 19.15.
Kunstudstilling skifter hver 3. måned.

Mandag – fredag kl. 15.00 – 19.00: Ulsøparken 4.

OM CAFÉ 13 Åbningstider:

Café 13, Kisumparken 2.   Mandag  lukket 
2660 Brøndby Strand  Tirsdag kl. 09.00 –  20.00 
Telefon: +45 43 73 81 25      Onsdag kl.  09.00 –  15.00 
Mail: café13@bo-vest.dk  Torsdag kl.  09.00 –  20.00 
Hjemmeside: www.cafe13.dk  Fredag 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. 

GENBRUG 13 – ÅBNINGSTIDER

Onsdag den 8. januar kl. 16.00 – 18.00: 
Nytårskur for alle beboer 
Fredag den 10. januar kl. 19.00: Spilleaften 
Tirsdag den 16. januar kl. 19.15: Banko 
Mandag den 20. januar: Foredrag 
– ordblinde og hjælpemidler

SÆT X I KALENDEREN I 
JANUAR

JULEFROKOST
Fredag den 20. december 18.00 – 22.00
Julefrokosten er jo en dejlig tradition, så den skal vi ikke ændre 
for meget på. 

Vi vil servere bl.a. 2 slags sild med tilbehør, fiskefilet og varm-
røget laks. Blodpølse, æbleflæsk, frikadeller, medister m/stuvet 
grønkål, ribbensteg & brune kartofler, mørbradbøffer a la 
creme, hjemmelavet sylte. Vi slutter af med ost og risalamande.
 
Denne aften vil der være underholdning af Kim & Klaus, som 
før har været til vores julefrokost. Der vil også være det store 
lotteri med mange præmier. 

Tilmelding senest 13. december kl. 12.00.

CAFÉ


