
	
	

Välkommen till Od-Albogas 
trevliga cykelfest 2017. 

	
	
Vad är då en cykelfest? 
Cykelfestens huvudsakliga syfte är att ha så kul 
som möjligt förstås, samtidigt som man träffas 
hemma hos varandra på trerättersmiddag 
som bjuds i tre olika hem! 
Låter detta krångligt?  Inte alls!  Så här går det till:	´	
	
När ni anmält er och samtidigt betalat 
in anmälningsavgiften, kommer ni att få hem 
ett brev där det meddelas vilken rätt 
av de tre (förrätt, huvudrätt eller efterrätt) 
som enligt lottning tillfallit er. Ni ska tillreda 
denna rätt samt bjuda på valfri dryck. 
Tänk på att göra något som är lätt att förbereda så att du med 
endast 15 min försprång till dina gäster hinner hem och sedan ta emot dessa! 
Det skall alltså inte vara några mästerverk i den högre kokkonsten utan hellre enkelt och gott så 
att ni har tid att umgås med era gäster. Har du problem med allergi informera om detta vid anmälan. 
	
Alla festdeltagare samlas vid Sockengrden I Od kl 14.00 för uppstart och lite gemensam 
information. Därefter delas ett kuvert ut till varje värdpar. Detta kuvert innehåller information 
vilket värdpar ni ska åka vidare till för att avnjuta nästa rätt (huvudrätt eller eftterrätt). 
	
DET ÄR MYCKET VIKTIGT	att man inte öppnar dessa kuvert förrän den tid som står angivet 
på utsidan. Det är en del av spänningen att inte förrän strax innan man skall ge sig av veta vart 
man ska. Nedräkning inför första öppnandet kommer att ske i samband med välkomstaktiviteten. 
De som står för förrätten får 15 min försprång för att hinna hem före gästerna. Vid de övriga 
rätterna gäller samma sak, dvs. de som skall stå för den aktuella rätten går/cyklar iväg 15 min 
tidigare än den tid som står på gästernas kuvert. 
	
Vi har inte någon gemensam uppsamling efter att ni intagit dessert. 
Det är fritt att komma med egna förslag till aktivitet eller bara sitta kvar tills det är dags att cykla hem. 

	
	
	
	

Väldigt varmt välkomna 
Önskar Od Alboga Byalag 

	
	
Anmälan sker genom att ni 
Inbetalar 100:-/person  till 
Od-Alboga  Byalag 
BG-nr  480-6295 eller Swish. 
Swish nummer : 123 161 03 77 
Viktigt  är att ni även skriver 
ert namn och adress 

	

	

PS. Alla typer av fordon  är ok att 
använda bil, båt, inlines  eller cykel DS. 

	

	
Frågor ring Jerry 600 75, 0705-98 41 28 

	

Var: I ditt hem under måltiderna 
Förrätt ska serveras  kl 15.00 
Huvudrätt ska serveras kl 17.00 
Efterätt ska serveras kl 19.30 
	

När: Lördagen den 13  maj 
Anmälan: Senast den 29 april 
	
Anmälningsavgift: 100:-/person insättes 
på Od-Alboga Byalag bankgiro 
B-nr  480-6295, + namn på deltagare 
Swish nummer : 123 161 03 77 
	
Info om er egna maträtt: 
Kuvert med information om 
den maträtt ni själva ska bjuda på 
Får ni senast den 6 maj		


