gilmeldingsblanket

Invitation til

JepsenSlægtsfest

Vi tilmelder nedenstående personer til slægtsfesten i Blære Forsamlingshus
lørdag den 21. august 2010:
Fornavne på børn under 3 år: __________________________________
__________________________________________________________
Fornavne på børn til og med 12 år:______________________________
__________________________________________________________
Fornavne på deltagere fra 13 år og opefter:_______________________
__________________________________________________________
Tilmelding er indsendt af (navn og adresse – og slægtsgren):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Eventuel bestilling af drikkevarer:
____

kasse øl med 24 dåser til 80 kr. pr. kasse
Vælg mellem Carlsberg, Tuborg eller Ceres Royal

____

kasse vand med 24 dåser til 70 kr. pr. kasse
Vælg mellem Coca Cola Classic, Zero, Light, Fanta eller Sprite

____

kasse Somersby æble cider 24 dåser til 125 kr. pr. kasse

____

flaske vin til 35 kr. pr. flaske
Vælg Robertsson rødvin eller hvidvin (Sydafrika)

lørdag den 21. august 2010
Kære slægtninge
Det er med glæde, vi nu er klar til at indbyde alle efterkommerne af
Mads og Larsine Jepsen til den 10. slægtsfest for Jepsen‐slægten.
Det er ikke nemt at være festudvalg efter den fantastisk
veltilrettelagte fest, vi var til i 2007, men nu prøver vi at gøre dem
kunsten efter og håber, vi bliver rigtig mange til festen.
Vi har ikke haft lyst til at ændre i programmet, men prøver at
genindføre, at der bliver spillet op til dans og håber, at Anton Erik vil
give et nummer på trompeten.
Vi glæder os til at høre fra jer alle. Ring, skriv eller mail jeres
tilmeldinger – gerne inden den 17. juli 2010.
Der er stadig mulighed for at følge slægten på hjemmesiden
www.jepsen‐slaegten.dk eller på Facebook.

Med venlig hilsen - og på gensyn
John (Peter, Anton Erik) ‐ john@jollis.dk
Henning (Gunner)‐ hjepsen@mail.dk
Mette (Alfred, Tove) – lars.mette@privat.dk

crogram

lørdag den 21. august 2010

Kl. 13:00 åbnes dørene til Blære Forsamlingshus, og vi byder på en kop
kaffe eller te til det medbragte eftermiddagsbrød. Husk at medbringe
borde, stole eller tæpper, hvis I vil sidde udenfor.
Traditionen tro vil vi efter kaffen gå en tur op til Blære Kirke, hvor vi kan
se familiens gravsteder. Præsten åbner kirken for os.
Derefter går vi videre til fætrene Martin og Peter på Eskegård, der igen i
år gerne vil vise deres flotte have frem.
Tilbage fra vandreturen vil vi spille rundbold, stikbold, krolf, petanque
eller hvad børnene og de barnlige sjæle vil være med til.

Kl. 16:00 vil vi forsøge at samle så mange slægtninge som muligt til et
fælles familiebillede.

Kl. 18:30 er ’Ole Kok’ klar med aftenens menu og Bendt Nielsen fra Aars
sidder klar ved musikken. Der bliver traditionen tro indslag med sang og
musik i løbet af aftenen ‐ og nye indslag er velkomne ☺
Vi vil som ’i de yngre dage’ forsøge i løbet af aftenen at rydde nogle borde
væk og lade Bendt spille op til dans. Så husk danseskoene.

Kl. 24:00 afslutter vi en forhåbentlig god dag og festlig aften med ’Skuld
gammel venskab rejn forgo’.

criser og tilmelding
Prisen for hele dagen er
For børn op til 3 år:
For børn op til og med 12 år:
For deltagere fra 13 år og opefter:

Gratis
125 kr.
285 kr.

Alle priser er ekskl. drikkevarer, som I enten medbringer selv eller
bestiller hos festudvalget til rimelige priser (evt. overskud går til næste
fest).
Vi ser frem til at få jeres tilmeldinger snarest og senest den 17. juli 2010.
Ved tilmelding vil vi gerne have navnene på alle deltagere, så vi kan lave
navneskilte til alle.
Send en mail, ring eller brug tilmeldingskuponen på bagsiden:
John Jepsen, Krogvej 11, 3320 Skævinge,
tlf. 48 28 90 10, mail: john@jollis.dk
Henning Jepsen, Valgårdsvej 6A, Vester Hornum, 9640 Farsø,
tlf. 23 26 54 19, mail: hjepsen@mail.dk
Mette Bertelsen, Kærmindevej 9, 8680 Ry,
tlf. 87 88 00 23, mail: lars.mette@privat.dk

Menu

Eftermiddagskaffe og te
Flæskesteg og medister med rødkål, skysovs,
surt og chips.
Hjemmelavet is med frugter
Kaffe og kringle
Natmad – lune frikadeller med kartoffelsalat,
salat og hjemmebagt brød

