Odense, den 21. april 2017
Kære ”gamle” klassekammerater fra Bolbro Skole (Real 62)

I indbydes til endnu en dag i hyggeligt samvær:

Vi skal i år mødes torsdag den 15. juni 2017 (som aftalt ved sammenkomsten sidste
år).
Vi mødes kl. 10 på Odeon Social
Claus Bergs Gade 13 5000 Odense
til en kop kaffe og en surdejsbolle eller en croissant
Pris: Kaffe 20 kr. ”Stor” bolle med smør og ost 30 kr.
NB.: Der er en meget stor parkeringskælder under Odeon.
Vi kan ikke bestille bord, men mon ikke det går alligevel.
Stedet giver også mulighed for et enkelt spil bordtennis og et spil bordfodbold. Bat
og bolde kan lånes på stedet.

Fra Odeon Social går vi til:
Tidens Samling Kulturmaskinen Farvergården 7, 3. sal (elevator forefindes),
Her skal vi se jubilæumsudstillingen 'Alle Tiders Samling'
Vi er sikre på det giver anledning til hyggelige snakke om gamle dage.
Entré
Voksne: Kr. 50
Kl. 14 har vi bestilt bord på Klosterkroen Den Muntre Munk
Lille Gråbrødrestræde 2
Kroen foreslår jeg skriver dette til jer:
Skal der være smørrebrød så lad der være smørrebrød. Sommeren er ved at være over os og
hvorfor ikke nyde de danske traditionelle smørrebrød i godt selskab. Vi inviterer derfor klassen ind
på Klosterkroen til smørrebrødshapsere, og hvor man kan vælge mellem 11 forskellige lækkerier.
Det vil være smørrebrødshapsere så der er plads til at smage flere forskellige og alle er lavet med
kærlighed og respekt for de danske smørrebrødsklassikere. Prisen er 199 kr. pr. person

Vi vil gerne bede om til/framelding på mail senest den 28. maj 2017 til både
Lis Korsgård frukryds.lk@mail.dk og til Lone Beck: lsvb@youmail.dk
Husk også at fortælle, om I er med på smørrebrødshapserne på Klosterkroen.

Birthe må med megen beklagelse meddele, at hun ikke kan deltage på selve dagen, men
glæder sig til at høre om dagen.
Mange kærlige hilsener fra pigerne
Lis, Lone og Birthe

NB.: Her ses billeder fra vores forberedelsesdag.

Odeon

Tidens samling

http://www.klosterkroen.dk

http://tidenssamling.dk/
http://odeonodense.dk/cafeos

Forestil dig et sted, som gør op med alt du kender i forvejen til en café. ODEON Social er stedet,
hvor du kan komme for at være, spise og opleve hele året rundt. Råvarerne er groet på Fyn,
tilberedt af vores dygtige kokke og tilbydes, når du har mest brug for det.
Din morgenkaffe kan nydes med en surdejsbolle hver formiddag – har du mere lyst til en croissant,
så kan vi også hjælpe. Til frokost bliver der hver dag anrettet vores lækre tærter med salat-topping.
Og ja, du kan også vælge en parisertoast i stedet for, hvis du lige skulle have mere lyst til det.
Hele eftermiddagen kan du spille bordtennis, nyde en god kop kaffe og selvfølgelig et godt stykke
kage til.
”Hvad skal vi spise i aften?” Svaret er simpelt: Fællesspisning. Hver aften alle ugens 7 dage lægger
ODEON Social hus til fællesspisning. Maden serveres kl. 18.00, men kom gerne lidt før. Vi sidder
ved langborde, og dagens ret serveres på fade, som vi alle deler med hinanden. Prisen for
fællesspisning er fast 85 kr. pr. voksen og 55 kr. pr. barn (2-12 år). Du betaler ved ankomst, hvor vi
derefter finder en plads jer.
Hos os har vi ikke bordbestilling, I skal bare komme, som I er, og hygge jer hele aftenen. Vil I
gerne vil komme 8 personer eller derover, kan I godt prøve at ringe til os, så vil vi gerne sikre jer
pladser.
ODEON Social har åbent alle dage fra kl. 10.00-22.00. Telefonnr: 65 44 11 60

NB.: Dette udklip havde min mor gemt:

Kærlig hilsen
Birthe

