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I samordning mellan klubb- och samhnllskommittCn &rYangeras årets kräfukiva:

28 AUGUSTI I DANSPAVILJONGEN VID STORA §KUGGAN
Kl l8.00till lS.l5triiffasviutanförentrdnpåtunnelbanestationenUniversitetet(Frescati)där
fdrfriskning erbjudes. Snitslad bana och goda kamrater leder oss sedan till NATURENS truS,
där möjlighet till yfterligare Forstårkning erbjudes. Her inledes sä småningom REBU§JAKTEN
pä väg till vårt slutmål DAN,§PAVILIONGEN.

'fill det facila priset av ca | 65 kr bjudes vi hår caVrkg kräftor, 6 cl snaps, öl eller vatten, ost,

brod och smör. Glas, tallrikar, servettcr och sånghäften finns, tag med egna redskap' De mycket

hungriga uppmanas ta med ytterligare mat, fbr törstiga säljes ytterligare snap§, öl och vatten till
sjelvkostnad..

Möjligheter till dans och andra forlustelser kommer att erbjudas.

KI-ÄDSEL: Oöm och anpassad till aktuellt väder. Paviljongen år

utomhus och under tak. Frusna uppmanas ta med

sittunderlag och ev fitt.

MEDFÖLJ ANDE : är mer välkomna.

ANMÅLAN: senast den 22 augusti till

L)

L
'o

\_ PS1........nfir vi ändå hrr I)ig på tråtlen:
§iv håller på nred klubbrnatrikcln och önst<nr - svngt utlryckt - omedelbar action nred att sär:du

svarl/vita f6{1rn på föliarrde korrtcrl"e,i På dcrn sorn itrte skic.kar in bild ritarjag Mussepigg - tle' blir

ntttnga så'na, t ex Birgitta I:rlrrnrJ. Richnrd vtrrr E§son, Ärrdcrs Hagltrnrl, I-larrs ['ageilrorn, Lotta C)onr'

l+eniik Wntdcrrströrrr (n1' fiifd, för tusntt. tlcnrik !!)" lgnatirrs de Srvardt och Peter Wallin

Du som vill iinrlra föregfiende bil«l (t.ex EvR och I'Ierrrik - sv/v) för ntt görns riittvisn - sflrrtl in ny

bild! (X:H - rtirekt lill Siv llergius, Grnfi&l''trrrn Äll, box 4091, I8l 04 LitlingÖ - tel 73I 58 00'

TIDSGRÄN§: NIll Oen fiirrn gränren vRr i sotnt',ts ..,...

%"
ITAXSVAR:
lu'lffl ave ne m fln g o c: h m cdfllr
moilf arl! Dessrtl(t,tt lar.ing

konrnter mul glltdia till detlo.f'estlign

,sl gdstar. .lag hat nwd nfig.iiintfi,il pengnr i ett httvert .fi'ån

nted mig lile' myshelysninl; - litts oclt l.vkla, t'ex'
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