
Kære alle der bor i Kragelund og Frederiksdal – (F/K lokalområde).  

Efter at have snakket med forskellige borgere, kan jeg forstå at der er flere der ikke 

helt forstår vores invitationen til running dinner som vi arrangere i lokalråds regi.  

Vi vil prøve at forklare, hvis der er noget i gerne vil vide mere om, er i velkommen til 

at ringe på tlf: 51276936 eller 28780556  

Running dinner betyder at der er nogen der tager ud at spise rundt omkring, forret 

et sted, hovedret et andet sted.   

Begge dagene er for Frederiksdal og Kragelund, vi begynder og slutter bare den ene 

gang i den ene by, den anden gang i den anden by.  

Der er nogen der vælger at være værter, de melder ind til os hvor mange de gerne 

vil bespise, de laver en forret og en hovedret til det antal personer de vil bespise, Og 

om de har børn.  

Så er der dem der gerne vil inviteres ud at spise, de melder til os hvor mange de er, 

om de har børn med.   

Vi vil så få puslespillet til at gå op.  

Kl 14 Er der information, derefter fælles hygge/spil m. m.   

Der også være mulighed for at se hvad der foregår i de forskellige byer, af 

aktiviteter.  

1630 Får man information om hvor man skal spise,  

Derefter kører man ud til værten man skal spise forret ved, efter ca. en time, kører 

man til den vært man skal spise hovedret ved, Vi betaler 30 kr. pr person til 

hovedretten, da det derved ud liner udgifterne, så det går ”lige op”.  

Idet at værterne giver forretten og gæsterne tager kage eller dessert med til alle,   

når vi samles i forsamlingshuset. (det afleveres bare til forsamlingshuset ved 

ankomst kl. 14).       Vi slutter af med at hygge os sammen i forsamlingshuset, som 

der står i programmet, vi håber at i er mange der har lyst til at være med.   

Mvh på lokalrådets vegne Ronja og Marianne 


