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Tirsdag d. 9. september
går områdesekretariatets medarbejdere i
Medborgerhusets køkken og laver mad
Alle, der tilmelder sig, sikrer sig at kunne købe:
Kl. 07.00 - kl. 10.00
Lækker morgen-buffet til kr. 25,- pr. person
(gratis for børn under 15 år som følges med en voksen)
Kl. 11.30 - 13.30
Fantastisk frokost-buffet til kr. 30,- pr. person
Kl. 14.00 - 16.00
Kaffe-bord til kr. 10,- pr. person
Kl. 17.30 - 19.00
Aften-buffet inkl. dessert til kr. 50,- pr. person
Husk at tilmelde dig, hvis du vil sikre dig et af tilbudene eller dem alle ellers er det efter "først til mølle-princippet", der er plads til max. 50 personer.
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden:
www.sønderkorskær.dk under Kalender (find Surprise mad-dag og klik på
tilmeld dig.
Eller send en SMS til tlf. nr. 402 402 36 (Anni) / tlf. nr. 402 402 38 (Jane)
Skriv venligst antal personer, du ønsker at tilmelde.
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Ny køkkenleder fra 1. oktober 2014
Vores nuværende køkkenleder, Gitte Nielsen, rejser desværre
fra os allerede den 1. september, da hun skal i gang med sine
studier igen.
Vi har heldigvis ansat en ny køkkenleder pr. 1. oktober.
Hun hedder Helle, og er uddannet kok.
Vi glæder os til sammen med jer at tage godt imod Helle
1. oktober og siger tak til Gitte for hendes indsats ;-)

Hvis man har brug for særlige bestillinger, f.eks. i forbindelse
med afdelingsmøder eller andet, skal du/I blot kontakte
Jane eller Anni.
Anni tlf: 402 402 36, mail: ali@boligfa.dk
Jane

tlf: 402 402 38, mail: jfi@boligfa.dk

Caféen i september med ændret åbningstider!
Køkkenet kører i september ikke på fuld styrke.
Der vil i september være åbent i caféen alle
hverdage fra kl. 08.30 - 13.30.
Hver dag til frokost kan der købes varm mad,
og det er muligt at købe smørrebrød til at tage
med hjem til aftensmad.

