
 

 

 

            Juletræsfest 
 

                                    Til PiRKs medlemmer og deres familier 
 

Så er det ved at være tid på året igen – nemlig julen. Derfor inviteres du og din familie til julehygge 

i festsalen på plejehjemmet Ørbygård, søndag den 24. november 2019 kl. 14-17. 

 

Julemanden og hans trofaste hjælper vil kigge forbi, til en dans om juletræet, med julemusik som 

spilles af ”Butterflies”. 

 

Til alle børn under 18 år, vil der være godteposer og gaver. Til store og små vil der være en skøn 

”julekost” i form af kaffe, the, gløgg, æbleskriver, øl, vand, kakaomælk og juice til rimelige priser. 

 

Prisen for deltagelse af arrangementet er 100 kr. for børn og 30 kr. for voksne. Dette vil være et 

tilskud til køb af gaver og godteposer – foreningen dækker resten. 

 

Da vi kun har plads til 150 mennesker til festen, vil tilmeldingen ske efter først-til-mølle princippet.  

Arrangementet er kun for medlemmer af PiRK, og deres familier. Hvis du har en kollega som 

ønsker at deltage, men ikke er medlem af foreningen, kan dette lade sig gøre, hvis vedkommende 

melder sig ind i PiRK senest sammen med tilmeldingen til arrangementet. 

 

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til rikke.aller@rk.dk eller ved at aflevere 

nedenstående slip til Rikke Aller, Politik og Kommunikation. 

Betaling for deltagelse i juletræsfesten skal ske til PiRKs konto i Danske Bank, reg. nr. 4065 konto 

nr. 4065 23 49 63 eller via MobilePay til 30 76 70 04. 

Husk at skrive navn samt ”Juletræsfest” ved indbetalingen.   

 

Tilmeldingen kan ske fra onsdag den 23. oktober 2019 til Rikke Aller, Politik og Kommunikation, til 

der ikke er flere pladser, dog senest onsdag den 6. november 2019. 

 

Vi glæder os til at se dig og din familie! 

________________________________________________________________________ 

 
                             Juletræsfest for PiRKs medlemmer og deres familier 

 
Navn:_________________________             Medlems nr.:________              Indbetalt til bank:___________kr. 

 

Antal børn:_______                                                                                           Antal voksne:_______ 

 

Navn:_________________  Alder:_____ 

 

Navn:_________________  Alder:_____ 

 

Navn:_________________  Alder:_____ 
  

mailto:rikke.aller@rk.dk

