Husk tilmelding senest 19. februar!

NB! Festen holder vi hos Dexter’s, Åboulevard 9

Søndag 3. marts kl. 11.00 i gården

(Hvis vejret er dårligt, bliver der ikke mulighed for tøndeslagning.
Så går vi direkte til DEXTER’s til varm chokolade, fastelavnsboller, godteposer mv.)
Alle er velkomne. Det koster ikke noget.
Af hensyn til det praktiske beder vi om tilmelding, se nedenfor.
Vi starter med at slå katten af tønden
og når vi har fundet
en kattedronning og kattekonge,
går vi hen hos DEXTER’S,
hvor der er fastelavnsboller til alle.
Til børnene er der desuden godteposer,
varm chokolade & sodavand.
Til de voksne er der kaffe, øl og vand.
Kom og vær med, se de udklædte børn,
hils på de andre beboere, tag bedsteforældre, venner og deres børn med.

Mange fastelavnshilsner & på gensyn!
Anders, Hans-Otto, Lene, Lisbeth, Nicolai, Palle & Putte

FASTELAVNSFEST 3. marts 2019

Tilmelding i viceværtens postkasse, Herman Triers Plads 4, porten
SNAREST – og senest tirsdag 19. februar
Antal børn ........................................................... Antal voksne ........................................................
Navn ...........................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................

NB! Festen holder vi hos Dexter’s, Åboulevard 9

Søndag 3. marts kl. 11.00 i gården

(Hvis vejret er dårligt, bliver der ikke mulighed for tøndeslagning.
Så går vi direkte til DEXTER’S til varm chokolade, fastelavnsboller, godteposer mv.)
Alle er velkomne. Det koster ikke noget.
Af hensyn til det praktiske beder vi om tilmelding, se nedenfor.
Vi starter med at slå katten af tønden
og når vi har fundet
en kattedronning og kattekonge,
går vi hen hos DEXTER,
hvor der er fastelavnsboller til alle.
Til børnene er der desuden godteposer,
varm chokolade & sodavand.
Til de voksne er der kaffe, øl og vand.
Kom og vær med, se de udklædte børn,
hils på de andre beboere, tag bedsteforældre, venner og deres børn med.

Mange fastelavnshilsner & på gensyn!
Anders, Hans-Otto, Lene, Lisbeth, Nicolai, Palle & Putte

KOM OG VÆR MED – MELD JER TIL, MENS I HUSKER DET !

Husk tilmelding snarest
og senest tirsdag 19. februar

i viceværtens postkasse, Herman Triers Plads 4, porten

Brug slippen på den invitation, der er omdelt i alle brevkasser.
eller skriv en seddel med:
Navn, adresse samt antallet af børn og voksne, som deltager.

