Tag gerne jeres naboer, venner eller familie i
hånden og tag dem med.
HUSK sidste tilmeldings frist er:
Fredag d. 10. september.

Kom til Høstfest fredag d. 17.
september i Slots Bjergby
Forsamlingshus
Den starter som sædvanlig med høstgudstjeneste
i Slots Bjergby kirke kl. 18.00.
Derefter er der fælles spisning musik og dans i
Forsamlingshuset fra kl. 19.00 – ca. 01.00
Hvis det ikke er muligt at nå gudstjenesten, møder
man blot op i forsamlingshuset kl. 19.00

Slots Bjergby har fået en masse nye borgere, så
høstfesten er også en velkommen lejlighed, til at
møde naboer eller andre borgere i byen og omegnen.
Husk I kan sidde ved siden, af jeres naboer… bare I
lige giver besked om, hvor I vil sidde, når I melder
jer til.
MVH
Bestyrelsen i Slots Bjergby Forsamlingshus

Vores vært Anne Mortensen sørger for frisksmurt
smørrebrød, som kan bestilles på næste side.

Man kan også vælge selv at medbringe sin mad.
Pris pr stk. smørrebrød er 20,- kr. Beløbet vil blive
opkrævet ved indgangen, sammen med entreen.
Entreen er uanset hvilken model man vælger
100 kr. pr. person incl. kaffe/the og kage.

HUSK man helst skal betale med kontanter denne dag.
Dog kan man også bruge MobilePay (box)
Antal tilmeldte ialt: ______________
Navn:______________________________

Drikkevare købes i forsamlingshuset, til følgende
priser:
1 stk øl
25 kr
1 stk sodavand 15 kr
2 cl snaps/spiritus/likør 15 kr
1/2 flaske snaps/spiritus 35 cl 200 kr
1 flaske rød/hvidvin 100 kr
1 rør 15 kr – 10 stk 100 kr
Bestyrelsen har sørget for at ”Topper” kommer og
spiller under maden. Bagefter spiller han op til dans.
Tilmeldingsblanket kan bruges, og lægges i
postkassen på Slots Bjergbyvej nr. 38
Men man kan også ringe til:
Tina Nielsen på: 2710 4605 eller
Lise Lotte Falkenberg på: 4040 2899
Højen 10
Senest fredag d. 10. september.

Adresse:___________________________
Tlf nr ______________________________
Bestilte stk. smørebrød a 20,- kr pr. stk.
Sild:
____stk
Æg og rejer:
____stk
Fiskefilet:
____stk
Flæskesteg:
____stk
Roastbeef:
____stk
Hønsesalat m/bacon:
____stk
Leverpostej m/bacon:
____stk
Skinke m/røræg:
____stk
Ost:
____stk
I alt:
____stk

