
Hej - Du er hermed inviteret til Runes polterabend  

Den 9. August 2014 

Hoved ideen er at han skal have en hyggelig dag med vennerne. 

Da han bor Laaangt ude i Frederikssund er ideen, at en lille gruppe kører op om morgenen og 

henter ham.  

Vi mødes så allesammen i Rødovre/Herlev kl 10:45 og det foreløbige 

program for dagen ser ud som følger: 

 

Ishockey, Klatre væg eller ?? kl.11, det er stadig åbent – Kan voksne mænd bringes til at græde 

over manglen på greb? 
 

Frokost og div spil på damhusengen kl.13 – det bliver selvfølgelig super vejr så der er dømt garden 

party, pils og pølser 
 

kl.15 Rødovre Event Center 

- Lokumsræs – fordi det er sjovt 
- Bungeefodbold – fordi det svært 
- Langt bordfodbold – fordi det er langt ? 

 

Aftensmad kl.20 på Restuarant YYYY i Rødovre. 

Og så skal vi i byen, gode foreslag modtages gerne, vi regner med at tage toget derind... 

Som du kan se er der luft til sjove indfald, skør ideer og diverse udfordringer som : Gæt en 

dessertvin – Tøj kæde - Hvilken Gin er ikke fra Netto eller lignende ☺ Så kridt fantasien 

og tag din skøreste ide med ! 

Budgettet er på ca 1000kr per mand, der dækker aktiviteter, frokost med øl, aftensmad med et par 

øl, samt din andel af Runes pris. Hvad du drikker herudover samt hvad vi hælder på Rune senere 

på natten ligger oveni. 

Du tilmelder dig ved at betale de 1000kr til Tore på reg nr 4448 konto  nr 4420174969 i Danske 

Bank, og sende mail til polterabend@toresweb.dk. HUSK at skrive dit navn på indbetalingen. 

Begge dele skal ske inden den 2/8. 

Hvis ikke du kan deltage hele dagen, er du velkommen til at komme/gå halvvejs, men prisen er 

den samme. 

Vi håber du vil være med til at gøre Runes ”sidste dag” som ungkarl 

mindeværdig 

Mvh 

Martin Rossing , Lars Wegeberg  og Tore Jørgensen 

 

PS. Spørgsmål stilles til polterabend@toresweb.dk  


