
Hdrvik - Iftokfls hembygdsfiirening
inbiuder till Gykelfest,

L6rdaaen den 25 mai

SA hiir gir det till...

Samtliga ska]lvara beredda pA att servera och sti fdr kostnaden f6r antingen f6rrdtt,
huvudrdtt eller efterrdtt inklusive liimplig dryck f6r 4-6 andra gdster. De andra tvi rdtterna blir

man bjuden pd hos en annan deltagare. Om nitilldelas en rdtt
meddelas ni minst en vecka if6rviig.

Man anmdler sig som par, singel eller s6 tar man med en
kompis.

Cykelfesten bdrjar kl. 16.30 uid t["rin"n pi H6rvik.
Hdr bjuds pi vdlkomstdrink och nifAr ett kuvert. Dilri ligger tre
f6rseqlade lappar mdrkta med olika klockslag. PA angivet
klockslag dppnas lapp nummer ett som talar om vart ni skall
cykla f6r att avnjuta f6rrAtten. Vill diir mdts ni av vdrdparet.

Lapp nummer fu6 och tre dppnas Aven de pA angivna
klockslag. Hoppa pA cykeln och ta dig till en ny adress, nytt vdrdpar och nya bekantskaper
samt huvudrdtt och efterrdtt.

Efter trerdttersmenyn har avnjutits samlas alla fdr fortsatt gemenskap i Hembygdsgdrden.
Hdir bjuds det pA kaffe & kaka samt musikunderhillning och quiz
med livebandet "Cover it up". Ta med egen dryck!
Senare pi kvdllen serveras "nattamat" till siiilvkostnadspris.

Exakta hAlltider och program fir ni efter anm6lan.

Anmil er si fort som m6jligt men senast 10 maj. Anmdlan gdrs via mail eller sms, samt
inbetalning av 200 kr/person. Er anmilan ir f6rst komplett di pengarna ir oss tillhanda.
Vi ser glrna att deltagarna flr medlemmar i Hdrvik-Krokis Hembygdsf6rening. Ange
eykelfest och/ eller medlemsavgift vid inbetalning (medlemsavgift lfl) krl person eller
300 krl fam).

ler anmdlan behdver viveta:

r Namn pi deltagarna
o Telefonnurnmer
o Adress och e.postadress
r Eventuella allergier

Inbetalning av anmilan och medlemsavgift sker pi Hiirvik/Krokis hembygdsfdrenings
bankglro 5836-2716 eller Swish pi nummet 123 634 8239.

FOr frigor och mer information kontakta: Maivor Johnsson, 0709 909365
Nifs Karfwin, 0708 722328
Mejl : hkcvkelfest@q mail.com

Vi sesl


