
Indbydelse til julemøde 2018
i Miniatureforeningen ’mini’

Foreningens traditionsrige julemøde holdes i år torsdag den 13. december 2018 i Teatersalen, Farum Kulturhus, 
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Aftenens program:
• Fra kl. 15.30 opstilling på salgsboderne til juleminimarkedet (for dem, der ønsker en salgsbod).

• Kl. 17.00 – 18.00 juleminimarked, hvor du kan købe miniting.

• Kl. 18.15 går vi til bords og formanden byder velkommen.
Hvert bord udnævner en eller flere bordformænd, der hjælper med at rydde af efter maden. 
Under middagen udveksles julegaver til de af medlemmerne, der deltager i medlemsgaveudvekslingen. 
Bemærk: Du bedes selv medbringe drikkevarer til maden.

• Kl. 19.30 rydder vi af.

• Kl. 19.45 serveres kaffe/te og uddeles godtepose. 

• Kl. 20.00 ca. spiller vi 7 bankospil med flotte præmier, indkøbt af bestyrelsen bl.a. på forskellige miniaturemesser 
rundt om i verden.

• Kl. 21.30 starter oprydningen, og vi skal være ude af lokalet kl. 22.00.

Priser:
175 kr. for deltagelse med 6 stk. lækre luksussnitter (med eller uden fisk), kaffe/te og godtepose.
100 kr. for deltagelse med kaffe/te og godtepose (i tilfælde hvor der er flere tilmeldte, end der er plads til i Teatersalen, 
har deltagere, der er med i fællesspisningen, førsteret).
Betalingen kan ske ved indbetaling til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 4448 konto.nr. 10145961 eller via Mobile 
Pay nr. 39727. Kontant betaling kan ske på medlemsmedlemsmøderne i oktober og november.
Sidste frist for betaling er onsdag den 14. november 2018. 

HUSK at angive hvilken mulighed du ønsker:

Skriv ”Snitter 1”, hvis du ønsker: Luksussnitter m/ laks, roastbeef, flæskesteg, frikadelle, dyrlægens natmad og, æg og rejer.   
Skriv ”Snitter 2”, hvis du ønsker: Luksussnitter m/ roastbeef, flæskesteg, frikadelle, rullepølse, røget filet og dyrlægens natmad.  

Hvis du ikke angiver noget, vil du få de luksussnitter der er nævnt som 1. 

Medlemsgaveudvekslingen
Har du lyst til at deltage i medlemsgaveudvekslingen, medbringer du en gave i skala 1:12, som du enten selv har lavet, 
eller har købt for ca. 50 kr. – HUSK, det skal være noget, som du gerne selv vil modtage. 
Du får så udleveret et nr. som gælder til lodtrækningen.

Salgsbord
Ønsker du at sælge noget, kan du gratis få ½ bord til rådighed. Der er plads til 30 halve borde, som uddeles efter først til 
mølle princippet.
Kontakt Marianne Kunkel på medlemsmødet, på tlf. 40 11 94 17 eller mail kunkelmini@gmail.com senest onsdag den 14. 
november 2018. Husk at gøre opmærksom på det, hvis der er en bestemt person, du ønsker at dele bord med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


