
Om FamilieCafeen:
Her er en flok af frivillige kokke, og et stort 
hold af glade spisere, som mødes cirka én 
gang om måneden til fællesspisning og  
gerne en aktivitet efter maden.
Her bliver lavet alle typer mad, vi har fået 
lige fra mormors frikadeller til elefant-
snabel og abemad.
Efter spisningen laver vi noget sammen – 
stor som lille. Det kan f.eks. være  foredrag, 
fællessang, brætspil - eller bare hygger…

Det koster 40 kr.  for en spisebillet
- børn under 12 år 15 kr.
- børn under 4 år gratis.

Billetter skal bestilles senest fredagen 
inden spisningen:
- via mail: bente@dui.dk
- eller på kontoret i DUI / 9812 2900 
Du kan betale via Mobile Pay: 64 788 Husk 
at skrive cafedato, navn og antal.

- hyggelig fællesspisning!

FamilieCafé 11. oktober 2017 kl. 18 : 
Kylling m. rodfrugter / Æblekage 
Helle C fortæller om sit besøg i Uganda

8. november 2017 kl. 18 : 
Andesteg, rødkålssalat, kartofler mv.
Is m. vafler   
Lisbeth og Rasmus fortæller om, hvordan det 
er at være børnefamilie og politikere samtidig, 
og om at det er vigtigt at have børnefamilier 
i politik.

6. december 2017 kl. 18 : 
Julemenu     
Julebanko / medbring en lille julepakke

10. januar 2018 kl. 18 : 
Suppe og tarteletter
Ulla Astman viser billeder og giver os en 
status på byggeriet af SuperSygehuset

7. februar 2018  kl. 18 : 
Fyldt mørbrad m. peber, ris mv.
Vandbakkelser m. fløde
Vi slår katten af Fastelavnstønden

14. marts 2018 kl. 18 : 
Hakkebøf m/perleløg, ærter og kartofler
Citronfromage
Aktivitet: kommer på duiaalborg.dk 

11. april 2018 kl. 18 : 
Hvidkålsrouletter / Pæretærte
Borgmester Thomas Kastrup Larsen fortæller 
om sit virke og byens udvikling. 

16. maj 2018 kl. 18 : 
Forloren hare m. kartofler og sovs
Frugtsalat
Hyggelig fællessang med Henrik M

13. juni 2018 kl. 18 : 
SommerGrill i gården
Vi satser på solskin og gengældt kærlighed : )

5. september 2018 kl. 18 : 
Glaseret skinke m. flødekartofler og  
grønsager  /  Hindbærmousse
Aktivitet: kommer på duiaalborg.dk  

Med forbehold for overraskelser!
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