Nytårsgalla
Lørdag den 13. januar 2018 Kl. 17:45
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K
Så er der godt en måned til årets højdepunkt, FOiK’s festlige Nytårsgalla. Vi begynder med et glas crémant, hvorefter
køkkenchefen, traditionen tro, kræser op for os. Kunstnerne – en blanding af årets sangere og nogle af fremtidens deltager som sædvanlig i middagen og giver forhåbentlig et nummer eller to bagefter. Alle er indstillet på en fornøjelig
aften på og uden for scenen, så bestyrelsen trækker i festtøjet og håber, at andre har lyst til at gøre det samme.
Menuen står på:





Vesterhavsbisque serveret med bagt kulmule, urter og krydderolie
Dansk kalvetyksteg serveret med rødbedepuré, saltbagt selleri, sauce bordelaise med røget marv og krydderurter
Lemon meringue pie serveret med flødeiscreme
Kaffe/te

Prisen for hele arrangementet inkl. aperitif, menu og kaffe er: Kr. 450 for medlemmer, Kr. 650 for gæster og
Kr. 400 for studerende under 30 (medbring studiekort!). Vin, øl og vand købes separat.
Tidsplan:
o Kl. 15:30 Hoveddøren åbnes til foyeren/forhallen.
o Kl. 16:15 Check-in ved registreringsbordene
o Kl. 17:00 Døren til salen åbnes
o Kl. 17:15 Der trækkes lod om bordnummer for dem med bordreservation.
o Kl. 17:30 Aperitif - et glas crémant.
o Kl. 17:45 Hoveddøren lukkes
o Kl. 18:00 Middagen serveres
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 bagsiden.
På glædeligt gensyn!

Kirsten Sehested
Formand
Tlf. 21 66 48 02 * E-Mail: kirsten@sehested.dk
http://www.foik.dk/

Vend!

PROCEDURER FOR TILMELDING – BORDRESERVATION & BETALING
Fra mandag den 11. december 2017 kl. 10:00 kan medlemmer med betalt kontingent for 2018 foretage
tilmelding til:

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
For at sikre at der er plads til vores medlemmer, er antallet af gæster, der kan tilmeldes, i første omgang
begrænset til 2 pr. medlemsnummer. Dette gælder også for par.
YDERLIGERE GÆSTER.
Fra mandag den 18. december 2017 kan der, hvis der er pladser, bestilles plads til yderligere gæster.

 *** 
BORDRESERVATION
1. Borde kan kun reserveres for grupper på 10 personer, forudsat at alle 10 personer er tilmeldt og
har betalt entré!
2. En e-mail med samtlige 10 navne sendes til: kirsten@sehested.dk
3. Tildelingen af bordnumre til de reserverede borde sker ved lodtrækning på selve Nytårsgallaaftenen kl. 17:15, hvor 1 person fra hvert reserveret bord SKAL være til stede. Anfør venligst den
pågældendes navn.
4. Reserverede borde fordeles over hele salen.
RESERVATIONSSEDLER
Et medlemsnummer – 2 eller 1 person(er) med samme 3-cifrede nummer - kan maksimum få udleveret
2 reservationssedler. Det sker ved indgangen.
 *** 
BETALING
 Alle, både medlemmer og gæster, skal have indbetalt entré, således at beløbet er til rådighed på
FOiK’s bankkonto senest ved tilmeldingsfristens udløb – torsdag den 4. januar 2018
 Bemærk! Hvis beløbet ikke er rettidigt indbetalt, kan reservationen blive slettet uden varsel!
 Indbetaling sker som sædvanlig til FOiK's bankkonto i Danske Bank, 1551 – 00 1670 3982


Oplys medlemsnummer og efternavn 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.
Vend!

