
10_5_2017 BJA

Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 

Invitasjon til kosekveld på Bragdøya med reker og tilbehør 
Onsdag 21. juni kl. 14:45 til 20 - Påmelding før 1. juni - Egenandel kr. 150,- 

Hei alle sammen. 
Bragdøya har en historie som er interessant og vi får en introduksjon om Bragdøya og  
Saltebuene nede ved Kystkultursenteret før vi tar turen litt innover øya til gården og Thaulows hus. 

PROGRAM: 
Oppmøte:    Auglandsbukta i Vågsbygd i god tid før kl. 14:45 for båttransport   
  (Bragdøybåten har avgang kl. 14:45) til Bragdøya. Grei gratis parkering her.  
Retur:  ca. kl. 20:00 med båt fra Bragdøya til Auglandsbukta. 
Bruker du har egen båttransport, så la oss få vite det så vi får riktig antall for transporten til Bragdøya.  

1 Vi skal ha ferske reker med tilbehør og drikke, kaffe og noe søtt. 
2 Premie til den som tar ordet og forteller noe fra sin fortid i Elkem eller har gode historier. 
3 Fortsatt er det stor interesse for en som kan ta med seg trekkspillet/gitar og kan gi oss noen gode 
 melodier. Meld fra på forhånd om det lar seg gjøre. Premiering til den som tar utfordringen. 
5 Ingen værforbehold da vi skal spise inne. 
6 Spørsmål om arrangementet kan rettes til Bjørn Johan Andersen mob.: 90578798 
7 Betaling kan skje til vår bankkonto 300 12 26084 eller kontant på turen. Egenandel 150,-. 

Vi ber dere foreta påmeldingen til aktiviteter så snart dere har bestemt noe, slik at vi slipper å sende ut  
påminnelser. Uten deres deltakelse blir det liten aktivitet. 

Påmelding kan gjøres på nettet under «Påmelding» eller ring/send sms til 905 78 798 eventuelt til vår  
mail. Vi setter pris på at dere foretar påmelding i god tid. 

Pensjonistklubben ønsker medlemmer og ledsagere velkommen.

Elkem  Fiskaa Pensjonistklubb                               T:   905 78 798                                           Facebook: Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
Postboks 8040, Vågsbygd                                     E:  efpklubben@gmail.com                       Bankkonto nr. 3000 12 26084 
N 4675 Kristiansand S. -Stiftet 7.9.1999               N:  efpklubb.no                                     
  

mailto:efpklubben@gmail.com?subject=
http://efpklubb.no

