Alingsåsparkens Kulturförening
Till medlemmarna

Välkomna till coronasäkert julbord i Alingsåsparken!
Lördagen den 5 december arrangerar Alingsåsparkens Kulturförening julbord i parkrestaurangen.
Det blir inget traditionellt julbord där man står och trängs vid uppläggningsfat. Istället blir det 2 st.
färdigupplagda tallrikar med plastlock över, en kall och en varm, innehållande den traditionella
julbordsmaten plus dessert som kommer till sittande bord. Kaffe och chokladpralin avrundar
måltiden. Vi inleder förstås med glögg och pepparkakor som kommer att finnas på resp. bord.
Borden placeras med säkert ”coronaavstånd” och med max 6 personer per bord. På så sätt kan vi,
trots pandemin, i gemenskap inleda julen och ta del av dess smaker.
Vi hälsar medlemmar med anhöriga välkomna att avnjuta julmaten som även i år levereras av
Sollebrunns Gästgiveri där det mesta är hemlagat och av hög kvalité.
I mån av plats kan även vänner och bekanta som inte är medlemmar bjudas med. Se
Vi startar kl. 18.00 med glöggen och pepparkakor.
Julbordet kostar endast 300: - kr för medlemmar. Icke medlemmar betalar 350:- kr.
Eftersom det är fråga om cateringjulbord som vi beställer hem med utgångspunkt från inkomna
anmälningar måste vi ha föranmälan. Vi kan tyvärr inte bereda plats för spontanbesök.
Anmälan görs till Börje Andersson per tel. 0705-29 42 90 (även SMS) eller E-post till
apark.kultur@gmail.com Meddela samtidigt om du har någon form av matallergi.
OBS! Coronasäker betalning också. D.v.s. du betalar till föreningens bankgiro 152-7043 eller via
Swish 1236111751. (Vi vill undvika kontanthantering) När du betalar så glöm inte att ange namnen
på de personer betalningen gäller för.
En flaska bordsdryck, (mineralvatten, läsk eller lättöl) ingår i priset. Fler finns att köpa på plats. Vill
du ha annan sorts dryck tar du med den själv.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 25 november! Gjorda anmälningar blir då bindande.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och maximerar antalet deltagare till högst 50 personer och vi
tillämpar ”först till kvarn”. Blir det fullt prioriterar vi medlemmar. Icke medlemmar sätts då på
väntelista.
Välkomna till att inleda julen i Alingsåsparken!
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