
Cykelfest i Eneryda 12/9  
Missade du förra årets succéfest? Nu är det dags igen för Cykelfest i Eneryda med omnejd. 
 
Så här går det till: 
Alla anmälda ska vara beredda på att servera och stå för kostnaden för antingen förrätt, huvudrätt eller 
efterrätt inklusive lämplig dryck för 4-6 gäster. De andra två rätterna blir man bjuden på hos någon annan. 
Vilken rätt ni ska stå för meddelas ca 2-3 veckor i förväg. Man kan anmäla sig som par, singel eller bilda par 
med en kompis. 
Kvällen börjar kl. 17.00 med gemensam samling utanför Eneborg. Där delas det ut två kuvert som ska 
öppnas på en given tidpunkt. På så vis får du reda på vart du ska cykla under kvällen. 
När 3-rättersmenyn har avnjutits ses vi igen i Eneborg kl. 22.00. Då blir det party med DJ H-Gun, som spelar 
musik för alla åldrar! Du tar med egen dricka för resten av kvällen. 
Av praktiska skäl ber vi er som bor mer än 10 minuters cykelavstånd (2-3 km) från byn att bjuda in er hos 
vänner och bekanta så att också ni kan vara med på ÅRETS ROLIGASTE FEST!  
Det är fritt fram att bjuda in egna vänner att delta. I så fall tar Ni tillsammans emot dubbelt så många 
gäster. 
Hålltider: 
Kl 17:30 Förrätt 
Kl:18:45 Huvudrätt 
Kl: 20:45 Dessert 
Ca 22:00 Samling i Eneborg för lotteridragning, fortsatt fest och dans. 
 
Anmälan görs genom att sätta in 150:- per person till Swedbank bankkontonummer i Sofies namn:  
8169-5, 923 103 585-9 

OBS! vid betalning ange namn på de du betalar in för. Ring eller sms:a  även något av namnen nedan och 
meddela den adress ni bjuder era gäster till och ev. allergier. 
Sista dag för anmälan och betalning är 31 juli. 
Vid avhopp, meddela oss per telefon. Tyvärr kan vi inte betala tillbaka pengarna men man kan med 
fördel överlåta sin plats till någon annan. Har du funderingar så tveka inte att höra av dig till någon 
nedan. 

 
Varma cykelhälsningar  
Sofie & Kristian Petersson  22343, 070-9105907 
Linda & Dan Nyberg  22474, 073-0848538 
Charlotte & Rikard Ekstrand 073-8419608 
Annika & Stefan Mattsson  070-8722044  
Johanna & Björn Senges  070-5219555 
Jennie Simon & Lars Svensson 070-2129216 
 

                                                     


