
3-retters middag

Dans

 
Lørdag den 3. november 2018 kl. 18.00
Club Náutico, Av. Juan Sebastian Elcano, Benalmádena

Underholdning
Johnny Reimar 
i selskab med Egon Kjer

Dress code: Party Dress 

          

Olav Mikkelsen  olav1mikkelsen@gmail.com              693 480 347

Per Ovenberger  perovenberger@gmail.com  639 653 340

Pertti Kaiponen pertti.kaiponen@gmail.com  682 267 778

Brian Jensen  bjensen@jensen-localization.com  620 178 563

Vi ser frem til en dejlig og spændende aften
– bring familie og venner!

€ 55

Tilmelding senest den 14. oktober:      

Pr. person kun                                   
Inkl. 3 retters menu med vin ad libitum

Odd Fellow
Velgørenhedsfest



 

Odd Fellow Ordenen er en af verdenens største ordener, og siden 2003 har der 

også været en Odd Fellow loge i Fuengirola med medlemmer fra Danmark, 

Finland, Norge og Sverige. 

Formålet med ordenen er at fremme fredelig sameksistens mellem mennesker, 

samt at hjælpe mennesker, der er værdigt trængende, uafhængigt af farve, 

religion eller nationalitet. 

Hvert år arrangerer vi en velgørenhedsfest, hvorfra overskuddet går til 

velgørende formål i Fuengirola samt til organisationen ASPI i Malaga. Sidste år 

gav festen mere end € 3.500,- i overskud. 

I år inviterer Odd Fellow Logen i Fuengirola igen til velgørenhedsfest lørdag 

den 3. november kl. 18:00 på Restaurant Club Nautico på havnen i 

Benalmadena, Av. Juan Sebastian Elcano (Puerto Marina Benalmadena). 

Festen er åben for alle, og koster 55,- € pr. person for en tre-retters menu 

inklusive vin ad libitum. Under middagen er der musik og underholdning med 

Johnny Reimar og Egon Kjer, efterfulgt af dans. 

Der arrangeres et lotteri, hvorfra alle indtægter går til velgørende formål, idet 

alle gevinster er doneret af sponsorer og medlemmer. 

For at overskuddet kan blive så stort som muligt, er vi hele tiden på udkig efter 

nye sponsorer, som vil donere en gevinst enten i form af et gavekort eller en 

passende ting, der kan bruges som gevinst. Alle tilskud er velkomne, og husk at 

alt overskud både fra festen og fra lotteriet går til velgørende formål i 

lokalområdet. 

Kontakt: 

Brian Jensen, mail: bjensen@jensen-localization.com, tlf.: 620 178 563. 


