
 
 

Bowling formiddag for familien 
”Forældre med deres børn” 

Søndag den 29. september 2019 
Kl. 10.30 – 14.00 

 
Bowl & Fun i Viby 

Skanderborgvej 226, 8260 Viby 
 

Tilmelding efter først til mølle, 
dog senest den 7. september 2019. Se nederst. 

Program 

Kl. 10.30  Vi mødes indenfor ved indgangen i Bowl & Fun, 
bliver afkrydset og finder et par bowlingsko. 

kl. 10.45 Velkomst - ovenpå i Restaurant The Grill 

Kl. 11.00  Vi bowler på de 24 baner, som vi har reserveret. 

Kl. 12.00  Hyggeligt samvær og brunch for store og små i 
Restaurant The Grill ovenpå. Her bydes på en lækker 
og varieret Brunchbuffet · salatbar · juice/mælk · 
kaffe/the/kakao 

Pris 65 kr. pr. person 

Vi glæder os meget til at se dig og din familie til en omgang  

Sådan tilmelder du dig: Send en mail til Omkringadhd@gmail.com 

Skriv i emne/overskrift: ”Bowling 2019” 

I teksten oplyser du: navn – telefonnummer - medlems nr. - antal voksne og 
antal børn og deres alder. 

(Efterfølgende modtager du en mail der bekræfter deltagelse, pris samt 
betalings ID som skal bruges ved bankoverførselen til Reg. Nr. 3640, Konto nr. 
3640160713 i Danske Bank) 
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