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Der er noget om
snakken…..
Tirsdag 19. juni kl. 17.45
Ved Restaurant 25’eren ved Rutsjebanen og Pjerrot
Dyrehavsbakken

Bestyrelse
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formanden@bernstorff-jaegersborg.dk
Kasserer Jørgen Tarris, Soløsevej 1,
2820 Gentofte, 2340 2676
kassereren@bernstorff-jaegersborg.dk
John Zangenberg, 39 63 23 98.
Jeanett Grau Engstrøm, 20 73 35 01
Hanne Hammer, 30 25 50 39
Kristine Hammer Sørensen
Bankkonto: 2216 8977577668
Foreningens hjemmeside:
bernstorff-jaegersborg.dk

Praktiske forhold

… der er sjovest på Bakken!
I hvert fald når man kan få Torben ”Træsko” Pedersen til at
være guide bag kulisserne i Cirkusrevyen. Og det kan vi
selvfølgelig i grundejerforeningen!

Vi har aftalt med Torben Træsko, at vi får en guidet tur i det
gamle telt, hvor vi kommer bag scenen og ser
omklædningsrum, kulisser og alt det andet spændende, som
skal til for at revyen kan løbe succesfyldt over scenen.
Ud over masser af anekdoter, indfald og udfald, vil der blive
arrangeret et sjovt spil i den bedste Bakke-tradition.
Når vi skal give plads for skuespillerne til aftenens forestilling
går vi til Restaurant Prego, hvor vi får en velkomstdrink og
derefter forret med frisk stenbidderrogn efterfulgt af rosa stegt
kalvefilet med svampesauce og sæsonens friske grønsager.
Drikkevarerne til maden køber man selv.
Hele herligheden koster 155,- kr. per næse.
Giffen, gaffen, guffen – pengene ned i skuffen (som salig
professor Tribini ville have sagt).

Tilmelding: Deltagelse koster 155,- kr.
per person.
Tilmelding foregår telefonisk til Jeanett
Grau Engstrøm eller ved at benytte mail
graustrom@gmail.com. Seneste
tilmelding fredag 15. juni. Husk at
gøre opmærksom på det, hvis I
benytter MobilePay til at betale.
Betaling sker ved indsættelse af beløbet
på foreningens bankkonto reg.nr. 2216
konto 897 757 7668 eller med
Mobilepay: 43503. Angiv
medlemsnummer, som står i den
tilsendte mail, og navn.

