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7. november 2016 

 
 
 

Indbydelse til foreningens julearrangement, der i år finder sted 
tirsdag den 6. december 2016 kl. 12.00 

 

på restaurant Sebrastropol, Sankt Hans Torv 32, 2200 kbh. N. 

 Her har vi reserveret plads til 50 deltagere, som vil få serveret julefrokost, samt 

en efterfølgende kop kaffe. Samtlige drikkevarer herudover, vil være for egen 

regning. 

 Vi skal bede alle interesserede om at tilmelde sig så hurtigt som muligt og senest 

den 25. november. 

 

Bestyrelsen har set sig nødsaget til, at opkræve et deltagergebyr for dette arrangement 

på kr. 100,00. Beløbet betales til Bjarne Rasmussen ved indgangen. 

 

Tilmelding til dette arrangement kan ske enten ved at udfylde og sende vedlagte 

kupon eller pr. mail til: 

tom.rytlander@privat.dk 

Tilmeldingen skal være Tom Rytlander i hænde senest fredag den 25. november 

2016. 

 

Husk venligst at melde afbud, såfremt du efter du er tilmeldt må konstatere, at du 

alligevel ikke kan deltage. Der er – som nævnt ovenfor – i år reserveret 50 pladser. 

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet. 

 

Mange venlige hilsener 

 

Bestyrelsen 

 

PS: Følg udviklingen, gå ind på foreningens hjemmeside: www.di-pensionist.dk 
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TILMELDING 
 

Sæt X     Ja, jeg vil gerne deltage i foreningens julefrokost tirsdag den 6. december 

2016 kl. 12.00 på restaurant Sebrastropol, Sankt Hans Torv 32, 2200 Kbh. 

N. Der opkræves en deltagerafgift på kr. 100 pr. person ved indgangen. 

 

Man kan tage metroen, S-tog eller regionaltog til Nørreport Station og derfra tage bus 

5A, eller 350S og stå af ved krydset Nørrebrogade/Elmegade og derfra gå ca. 300 m. 

 

 

 

 

Navn:_______________________________________________________________ 

(blokbogstaver) 

 

 

Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 25. november 2016. 

Sendes til: 

 

Tom Rytlander 

Høje Gladsaxe 61, 6. tv. 

2800 Søborg 

 

Du kan indenfor samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til: 

 

tom.rytlander@privat.dk 
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