
Kom og vær med når  

       MC Suså 
          Fylder 40 år ……. 

Kære tidligere medlem . 
Der er sket rigtig meget siden MC Suså tog sin start for 40 år siden. 

Der har været rigtig mange mennesker der har sat sit præg på klubben, og rigtig mange der 

er blevet præget af klubben. 

Os der er med i dag, vil rigtig gerne fejre den runde dag sammen med så mange af jer tidli-

gere medlemmer som muligt. 

 

Derfor inviterer vi til fest lørdag d. 7/5 2016, kun for nuværende og tidligere medlemmer af 

Mc Suså, samt påhæng, og vores venskabsklub Route 66 fra Holland, der naturligvis også er 

i festhumør denne dag. 

 

Vi er klar til at starte festlighederne fra kl. 14, hvor der vil blive tid til at snakke og hygge—

måske er der også en lille overraskelse til dem der kommer tidligt,  … hvem ved ?  

 

Ved 15– tiden er der kaffe og naturligvis hjemmebag til dem der er kommet på det tidspunkt. 

 

Vi forventer alle er ankommet kl. 18, hvor vi serverer en lækker menu, og tager hul på afte-

nens underholdning, der spænder vidt, fra live band til Cola Joe ( fra Ildskov kro), og andre 

indslag i dagens anledning. 

 

Ved midnatstid får vi en lille bid natmad, så vi kan få energi til at feste mange timer endnu. 

 

For de der ikke mener det er forsvarligt at køre hjem, kan man overnatte i eget medbragt telt, 

eller på loftet. Der vil naturligvis være lidt morgenmad søndag morgen. 

 

Da vi håber at se rigtig mange, tvivler vi på der kan laves så meget mad i vores køkken, så vi 

har fået et godt tilbud udefra. Derfor er sidste frist for tilmelding og betaling for arrangemen-

tet d. 28/4 . Prisen er 150 kr. pr. snude 

 

Du kan tilmelde dig og betale i klubben, eller indbetale beløbet på klubbens festkonto 

 : Reg.nr 5301 - konto nummer. 0533916 

Husk ved bankoverførsel at skrive hvem du er.  

 

Vi glæder os rigtig meget til at give den gas :-)  

 

Hilsen fra alle os i Mc Suså  

 

OBS !!!!!!! 

Det er besluttet, at alle gamle medlemmer der har deres vest og rygmærke, må bære den den-

ne dag. ( også selvom den strammer lidt )  


