VIKTIG INFORMATION INFÖR RELEASEFESTEN
SÖNDAGEN DEN 12 JUNI PÅ PARAPETEN 13.00-17.30.
OBSERVERA
FÖR ATT FLER SENT INFORMERADE SKA FÅ CHANSEN ATT NÄRVARA
ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG FLYTTAD TILL TORSDAGEN DEN 9 JUNI!
FESTANMÄLAN OCH BETALNING
För att kunna närvara på festen måste alla deltagare (själva eller genom ombud)
senast den 9 juni betala 270 kronor per person till ALBES bankgiro: 283-9728. I
priset ingår välkomstdrink, mingeltallrik (se meny nedan!) och musik av JAZZIN´
JACKS – Helsingborgs internationellt framgångsrika tradjazz/dixielandband. Glöm
inte skriva avsändarens namn och tel. nr i meddelanderutan så man kan se vem
som har betalt. Medtag gärna en kopia!
RUTINER VID BOKBESTÄLLNING M.M.
Boken köper du enklast genom bankgiroinbetalning. Ange namn, tel. nr. och antal
ex. på meddelanderutan och betala 300 kronor per bok till ALBE FÖRLAGS
bankgiro: 283-9728 senast den 9 juni. Min bok kan köpas i några bokaffärer och
museer under sommaren, men då till väsentligt högre pris. Vill du få den hemskickad
tillkommer fraktkostnad. Upplagan är begränsad så passa på och köp till dig själv och
gamla trotjänare. Glöm t.ex. inte faster Agda och hennes 12 kusiner! En bättre present
går knappt att få. Beställda böcker överlämnas i plastförpackning vid ankomsten till
Parapeten. På entréplanet finns 175 klädskåp som går att låsa med en myntfemma. I
dessa finns plats för böcker, kläder, väskor. Ta med en myntfemma att låsa med!
Då får du ett skåp att förvara böckerna i under tiden festen pågår. Eftersom många
inte har träffats på länge finns namnskyltar att skriva sitt namn på.
HUR HITTAR MAN TILL PARAPETEN?
10-15 minuter gångväg från busshållplatsen vid Rådhuset via Kvickbron, en bil- och
gångbro vid Dunkers kulturhus. Det finns ett 50-tal parkeringsplatser intill Parapeten.
VÅR MENY EFTER VÄLKOMSTDRINKEN
Mingeltallrik: Jordärtskocka ”Cheesecake” med krabba, sikrom och citron
Skånsk spickeskinka med sotad yoghurtboll
Speyabröd med Skånsk Donna (lokal ost) samt tomatmarmelad
Mineralvatten - lättöl
Kaffe & och liten kaka
Det går att göra ytterligare beställningar av dryck på plats mot betalning.
Dukning sker så att alla kan sitta. Baren är öppen så att alla kan handla.
VARMT VÄLKOMNA TILL EN MINNESRIK DAG ÖNSKAR ER FÖRFATTAREN!

