Fællesspisning i nordvest - efterår 2015
Kom og vær med til fællesspisning i kantinen på HF Efterslægten. Fællesspisningerne startede i
foråret 2015 og er for alle i nærområdet, uanset om man bor i UG eller ej.
Der er plads til 80 gæster ad gangen og børn er velkomne til at bruge boldbanen eller lege i
skolegården (medbring gerne løbecykel, rulleskøjter etc.).
Maden
Maden laves af Café Nicole, som driver kantinen på Efterslægten. Måltidet består af en varm ret,
salat og brød samt fingergrønt til børn. Det er også muligt at bestille vegetarret.
Mandage og onsdage kl 17:30-19:30
Fællesspisningerne foregår en gang om ugen, skiftevis mandage og onsdage, hvor kantinen i
forvejen har åbent for aftenkursister. Det har desværre ikke været muligt at holde kantine og skole
åbent andre af ugens dage.
Første gang efter sommerferien bliver mandag den 24. august.
Priser:
•
•
•
•
•

Voksne (kødspiser): 50 kr.
Vegetar: 50 kr.
Børn 7-10 år: 40 kr.
Børn 3-6 år: 30 kr.
Baby 0-2 år: gratis.

Drikkevarer (øl, vand, juice, sodavand) købes i kantinen til gode priser mellem klokken 17:30 og
17:45 af hensyn til de kursister, der også bruger kantinen.
Klokken 18 kommer maden på bordet. Efter maden hjælper vi hinanden med at rydde op:
Tallerkener og bestik stilles på vogn, borde tørres af og stole sættes op.
Billetter og betaling
Man køber billet ved at reservere plads på Eventbrite.com og overføre penge via MobilePay. Det
er meget vigtigt præcist at angive antal børn og voksne, når man overfører penge.
Hver fællesspisning oprettes som et event på Eventbrite.com. Linket til den konkrete event lægges
ud i facebookgruppen ”Utterslev fællesspisning” ca. en uge før. Når der er solgt 80 pladser lukkes
eventen automatisk.
Følg med i datoer, menu og andet herligt i facebookgruppen ”Utterslev Fællesspisning”:
https://www.facebook.com/groups/1574243306124431/
Billetter sættes til salg ugentligt på Eventbrite (”Fællesspisning i Nordvest”):
www.eventbrite.com/o/fllesspisning-i-nordvest-7920008678

Billetter kan også købes kontant
Det er selvfølgelig også muligt at købe billet og betale i kontanter, hvis man ikke er til facebook og
mobilepay.
Kontakt:
•

Anna, Harespringet 3. Tlf.: 61 66 11 59

•

Mette, Nebbegårdsbakken 23. Tlf.: 29 80 28 81

•

Marie, Nebbegårdsbakken 39. Tlf.: 20 91 86 26

Vi glæder os til at se dig og din nabo ☺

