Indbydelse til JULETRÆSFEST
Koreansk mad på menuen, Koreansk marked og smageprøver på Koreanske specialiteter,
Dans om juletræet, Julemand og spændende lotteri igen i år
Program:
Dørene åbnes kl. 12.00 til salen til levende musik, hvor et smukt juletræ er placeret i midten omkranset af borde.
Børnene må meget gerne medbringe et stykke hjemmelavet pynt til juletræet.
Maden leveres igen i år af Restaurant Seoul i Vanløse.
Efter spisningen bliver der dans om juletræet og uddeling af godteposer, med overraskende underholdning for
børnene.
Spændende lotteri med masser af flotte gaver fra forskellige sponsorer – høj gevinstrate - vind spændende gaver
med hjem.
Koreansk marked og smageprøver på Koreanske specialiteter. Her finder du et utal af sjove, interessante varer
fra Korea lige fra smykker til tøj, tasker, vifter m.m, samt specialiteter fra Korea til gratis smagning.
Tid og sted;
Lørdag d. 26/11-2016 kl. 12-16
Osted fri- og efterskole, Assendløsevej 1, Osted 4320 Lejre

Pris

Voksne:
210,- kr. inkl. mad + 1 øl/vand
Børn 3-14 år:
95,- kr.
+
Gæster
250,- kr.
+
Gæster, børn 3-14 år:
120,-kr.
+
(Husk at et familiemedlemskab kun dækker husstanden).
Vin, Øl og vand kan købes på stedet til rimelige priser. Bemærk venligst, at kaffe og te ikke er med i prisen, så det
bedes i selv medbringe (kaffe kopper, småkager og sukker står på bordende).
Tilmelding sker ved at overføre beløbet til DKS konto reg. nr. 3138 konto 4390070551. Angiv ved overførsel eller
på mail hvor mange personer kommer.
Tilmelding skal ske senest 19 November. HUSK! Medbring kvitteringen for overførsel som adgangsbillet til
festsalen. Denne vises ved indgangen for at blive registreret og som giver et nummer til lodtrækning af 3 flasker
dejlig rødvin.
Kom i god tid da dørene til festsalen åbnes præcist kl 12:00
Kørselsvejledning
Osted fri- og efterskole ligger ud til landevej nr. 14 mellem Roskilde og Ringsted. Hvis man kommer fra Roskilde,
drejes til venstre ad Assendløsevej umiddelbart efter byskiltet Osted, ca.10 km syd for Roskilde. Bus 240 fra
Roskilde station bus terminalen kører også til Osted og har stoppested direkte ved skolen, fra Ringsted er det bus
214.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

www.dansk-koreansk-selskab.dk
info@dansk-koreansk-selskab.dk

