ADVENTURE CLUB

Invitation til onsdagsaktiviteter
Udendørs sæsonen slutter snart og dermed også vores onsdagsdrop-in. Men vi kan
jo sagtens aktivere os med andre ting;

Onsdag den 27. september starter vores aktiviteter og vi lægger ud med en spansk aften; Vi byder på en
middag med mange forskellige canapeer, som jo er traditionsrige små spanske retter, der serveres
enkeltvis. De kan bestå af adskillige ting lige fra pølser til små kager. Hvis du har rejst i Spanien, vil du let
genkende dem, - det er små men lækre godbidder såvel kolde som varme.
Der skænkes en kraftig spansk rødvinsmenu til middagen, bestående af forskellige spanske vine, som alle vil
blive beskrevet for så vidt aroma og bouquet.

Vi vil synge et par spanske sange f.eks. ”toms karameller” for at komme i den rette spanske stemning; Og
hvem ved, - måske kan vi lokke en af vores deltagere til at medbringe guitar eller violin, således at det ikke
kun er vores spæde stemmer, der høres; Eller hvad med, at vores kasserer Suzanne Svømmekær giver os en
lektion i spansk tango? Det skal nok blive hyggeligt.
Hvis du har lyst til at iklæde dig spansk tyrefægterdragt eller mexicansk hat, - ja så er det jo blot
medvirkende til at øge charmen; - og du får præmie for det;
Vi starter kl. 18.00 og slutter, når vi har kysset færdigt bag gardinet; Det foregår i NKTs klub. Prisen bliver
overskuelig, - nemlig 50,- kr. per deltager. Drikkevarer købes til kostpris. Du må gerne invitere familie og
venner med, bare det er flinke folk.
Men tilmelding er nødvendig, så send en mail til joerk.hoffmann@hotmail.com og angiv også, om du vil
give en hjælpende hånd med f.eks. tilberedningen og borddækningen.

De efterfølgende onsdage byder på vildt andre ting; det kan være, at vi inviterer en forfatter, en maler, en
pensionsrådgiver, en ejendomsmægler, en bridge underviser, - det kan også være, at vi arrangerer
onsdagsaktiviteten i Louisiana, Orlogsmuseet, i golf indendørshallen, til bowling; og meget mere. Og
hvorfor ikke lade en rejsearrangør tilbyde os en NKT-rejse til Spanien? – eller bare en skitur i Pyrenæerne;?
Send din tilmelding med det samme, så vi kan se, om der er interesse for arrangementerne.
Med venlig hilsen
Nivå-Kokkedal Adventure/Tennisklub

