
Nøddeknækkernes Fødselsdag
Fredag den 29. september 2017

Opsummering vedr. fødselsdagens program.

Opsummeringen er udsendt til alle jer, som vi har emails på, og som har reageret på 
vores fødselsdagsinvitation.
Programmet er ændret lidt i forhold det I fik tidligere. 

Tidspunkterne holder. 
Vi er kommet nærmere på indholdet af, hvad der skal foregå.

Fra kl. 14 til 17 vil der foruden buskspil også være opfording til børn og voksne om, 
være med i børnevoksen-dans med Bodil. 
Umiddelbart efter- vil Børge have et musikalsk indslag, hvor alle kan være med. 

Kl. 17 Spiller fødselarerne  ”Nøddeknækkerkoncert”. Alle melodierne er komponeret 
af Henning Munnecke.

Kl. 18. bliver dørene lukket op til salen og der er spisning for de 120 fødselsdags-
gæster, som nåede at indløse spisebilletter. 

Vi- ”Nøddeknækkere” har en stor bøn til jer alle sammen! 

INGEN TALER! Under hele fødselsdagsarrangementet! 
Vi prioriterer tiden til musik og dans! 
Jeres indslag med musik og dans er gave i sig selv. 

-Men vi tager da gerne imod TALE på skrift. Den kan så overrækkes os -enten på 
dagen-  eller pr. mail, når det passer jer

Det kunne også være sjovt, hvis I beskrev episoder som er foregået -og som I synes  
vi alle formentlig ville kunne tage del i.

-Ligesådan- hvis I har foto fra vores fællesaftens-aftner eller andre arrangementer. 
Også dem- kan I overdrage os på dagen, eller sende på mail eller post.!



Kun fantasien sætter grænser!
 
Mailadresse: soeren.sigsgaard@gmail.com

Postadresse: Søren Sigsgaard, Gyvelvej 19 Nødebo  3480  Fredensborg

”Gaverne” bliver så vidt det er muligt lagt ind på vores hjemmeside: 
www.nodeknek.dk, så alle der kan få del i de ord og billeder ect. som foræres os.

Kl. 19.15 regner vi med, at vi har indtaget Nødebo Kro´s lækre retter. Herefter vil 
særligt udvalgte sørge for bordene klappes sammen, så salen er ryddet til vores Fest-
Fælles-Aften!!

Musikerne stiller sig parate efter en nøje fastlagt plan som er slået op. Alle sørger for 
at være klar!! Tiden for hver indslag skal overholdes.

Der vil også være sat tid af til, at vi alle -der spiller- får mulighed for Bunkespil. 
Bunkespilsnumrene er sendt ud. Er der nogle der mangler dem, så kontakt Søren på 
email: soeren.sigsgaard@gmail.com 

Kl. 23 vil bufféen lukke.

Kl. 23.30 spilles- og danses- Godnatvalsen!! og vi siger Godnat og tak for en 
forhåbentlig minderig ”Nøddeknækker-fyrreårs-fødselsdag”!!

OBS!
Hvis nogle af jer -af én eller anden grund- får spisebilletter til overs, så kontakt 
Søren, da han har oprettet en venteliste til dem, som gerne vil aftage disse. 

Forventningens glæde udløses på fødselsdagen 
-som honning i vores ører 

-og balsam under vores fødder

Hurra! – Hurra! – Hurra!
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