Tour de Sennels
Lørdag den 27. oktober 2018
Så er det igen tid til årets event: Tour de Sennels.
Programmet for aftenen er som følger:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.30
19.00
20.45
22.30
01.30
02.00

Forret
Afgang til hovedretten
Afgang til desserten
Fest i forsamlingshuset
Natmad
Tak for i aften

Prisen for deltagelse er 250 kr. pr. deltager. Beløbet dækker værtsfamiliernes
udgifter, leje af forsamlingshuset, velkomstdrink, musik og natmad.
Er I værtsfamilie, deltager I gratis + I får 600 kr. til mad.
Du medbringer selv drikkevarer under spisningen. Dog er der mulighed for at
købe drikkevarer, når Tour de Sennels rammer forsamlingshuset.
Du behøver ikke at have en partner for at tilmelde dig. Du kan selv finde en
makker, eller vi kan være behjælpelige med en.
Tilmelding sker til:

Lotte Dalgaard
mobil: 31 19 16 42
Lotteldalgaard@gmail.com

HUSK: Først åben for tilmelding onsdag den 3. oktober fra kl. 17. :)
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, telefonnr., mail og om I ønsker at være værtsfamilie.
BEMÆRK: maks. 100 deltagere – efter først til mølle princippet.

TILMELDING SENEST DEN 12. OKTOBER 2018
(tilmeldingen er bindende efter denne dato, og deltagergebyr vil blive opkrævet)

Konceptet er som følgende:
3 retters menu indtages privat, efterfulgt af musik og dans i forsamlingshuset
– aftenen sluttes af med natmad.
Der findes et vist antal værtsfamilier i gåafstand fra hinanden og fra forsamlingshuset.
Hver værtsfamilie byder på 3 retter, - dog til forskellige gæster! Hver værtsfamilie byder 3-4 nye par velkomne til hver ret.
Deltagergebyret betales til den værtsfamilie, der serverer forret.
Efter hver ret får man af værtsfamilien at vide, hvor næste ret skal indtages.
Dvs. når forretten er nydt, deles gæsterne parvis ud til andre værtsfamilier.
Der modtages nye gæster kl. 17:30, kl. 19:15 og kl. 21:00.

TOUR DE
SENNELS 2018

Kl. 22:15 drager alle deltagerne i
Tour de Sennels mod forsamlingshuset til fest. Her bydes der på
en velkomstdrink, musik, dans og
natmad.
Der gøres opmærksom på, at festen er forbeholdt deltagende gæster i Tour de Sennels!
Yderligere info følger efter tilmeldingsfristen.

Vi glæder os til en festlig aften
Sennels Borgerforening

HUSK:
Deltagelse kræver medlemskab i borgerforeningen.

