Medlemmernes - Madaften
I cafégruppen forsøger vi jo som tidligere skrevet, at dække alle fredage ind med madservering fra cafeens
køkken, det er ikke altid det kan lykkes.
Vi kører derfor denne fredag aften med Mad Mellem Folk .
Fredage hvor vi ikke selv har mulighed for at tilberede mad, fordi vi ikke har nogen ”kok” til at gøre det, er i
stedet blevet medlems-mad-aftener, som vi nu kalder:
” Mad Mellem Folk” hvor du som medlem selv medbringer en ret svarende til det kvantum man selv kan
spise + lidt til, således at en medbringer til ca. halvanden til to personer. Kommer i f. eks 4 personer skal I
jo ikke have med til 8 men måske ca. 6 personer.
Vi plejer at have rigeligt så der nogle gange kan tages lidt med hjem.
Retten sættes på en fælles buffet. Naturligvis med hygiejnen i top, hvad s´følig også forventes af den
enkelte hjemmekok. Der er desinfektions midler på bordene. Mundbind er jo et udstik fra myndighederne
hvis man står op, så medbring dit eget ellers kan der købes et ved indgangen. Vi kontrollerer frisk negativ
test eller Corona Pas.
Tidligere har vi ikke brugt at tilmelde sig, MEN grundet covid-19 problematikken, er vi nødt til at vide hvem
der kommer således at vi kan arrangere opdækning i henhold til myndighedernes retningslinjer. Tilmelding
senest på dagen kl. 12
Drikkevarer købes i caféen, vi har et pænt udvalg som skulle kunne slukke tørsten hos enhver. Hold dig
orienteret på vores hjemmeside hvor du finder vores kalender samt ved opslag ved cafeen – medlemmer
får besked her via mail.
Nye folk er absolut velkomne, så tag bare en ven med
Er du ikke medlem i forvejen, kan du melde dig ind ved at skrive til:
tybjerghus@gmail.com så kontakter vi dig. Indmeldelsesgebyr kan ligeledes betales ved besøget.
Medlemskab af foreningen koster 150,- kr. årligt Vi byder velkommen
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