Odd Fellow Palæet i Bredgade 28, 1260 København K

Yana Kleyn

Ingeborg Børch

Jonathan Koppel

David Kempster

James Sherlock

Sopran

Mezzosopran

Tenor

Baryton

Pianist

Oktoberfest, er det svingende ølkrus og lederhosen? Ikke i FOiK, der er det de fantastisk smukke og sprudlende
efterårsfarver og vinfest, der er temaet. Til at hjælpe os kommer fire glade sangere anført af humørbomben
Ingeborg Børch samt en dygtig pianist, der vil underholde os på denne festaften.
Menuen står på:
 Varmrøget torsk fra Langø rørt med cremefraiche, glaskål, grøn emulsion og frisée salat
 Dansk økologisk okse med svampe, snitbønner, græskarpuré, stegte kartofler og portvinssauce
 Æbler i variation med æblesorbet og sprødt
 Kaffe/te
Prisen for hele arrangementet inkl. aperitif, menu og kaffe er: Kr. 490 for medlemmer, Kr. 690 for gæster og
Kr. 425 for studerende under 30 (medbring studiekort!). Vin, øl og vand købes separat.
Tidsplan:
o
o
o
o
o

Kl. 15:30 Døren i passagen åbnes
Kl. 16:15 Check-in ved registreringsbordene
Kl. 17:00 Døren til salen åbnes
Kl. 17:30 Aperitif - et glas crémant i havestuerne
Kl. 18:00 Oktoberfesten begynder i salen

Tilmelding – Bordreservation – Betaling:
Læs venligst næste side omhyggeligt! Det letter arbejdet for bestyrelsen og sikrer, at alt forløber glat.
For yderligere betingelser og information: Se næste side.
På glædeligt gensyn!

Kirsten Sehested
Formand
Tlf. 21 66 48 02 * E-Mail: kirsten@sehested.dk
http://www.foik.dk/
Der tages forbehold for ændringer
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PROCEDURER FOR TILMELDING – BORDRESERVATION & BETALING

På FOiKs hjemmeside www.foik.dk eller kirsten@sehested.dk
Vi beder om, at I så vidt muligt tilmelder jer via e-mail eller hjemmesiden.
Alternativt kan I som altid ringe til Kirsten Sehested, tlf. 21 66 48 02

Sidste frist for tilmelding og indbetaling søndag den 3. oktober
For at sikre at der er plads til vores medlemmer, er antallet af gæster, der kan tilmeldes, i første omgang
begrænset til 2 gæster pr. medlemsnummer. Dette gælder også for par.
YDERLIGERE GÆSTER.
Fra onsdag den 22. september 2021 kan der, hvis der er ledige pladser, bestilles plads til yderligere gæster.

BORDRESERVATION
Er man mindst seks personer, der ønsker at sidde sammen, kan der reserveres plads ved samme bord.
Alle seks personer skal være tilmeldt, før bordreservation kan foretages. Placering sker efter princippet
først-til-mølle.

BETALING
• Alle, både medlemmer og gæster, skal have indbetalt entré, således at beløbet er til rådighed på
FOiK’s bankkonto senest ved tilmeldingsfristens udløb – søndag den 3. oktober 2021
• Bemærk! Hvis beløbet ikke er rettidigt indbetalt, kan reservationer blive slettet uden varsel!
• Indbetaling sker som sædvanlig til FOiK's bankkonto i Danske Bank, 1551 – 00 1670 3982
•

Oplys venligst navn og medlemsnummer ved indbetaling! Vigtigt!

I tilfælde af tvivl er du/I altid velkomne til at spørge Kirsten Sehested.

Vi minder endnu en gang om vores afbestillingsregler:
• Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb refunderes det indbetalte beløb.
• Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb opkræves det fulde beløb, og forudbetalte beløb kan ikke
refunderes.
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