
Hvis du er gæst 

• Ca. kl. 17.30 får du en opringning hvor det angives hvor du skal møde 

op som gæst. Du skal medbringe en flaske vin pr. deltager til både 

forretsværterne og til hovedretsværterne. 

• Hos forretsværterne åbnes der en konvolut kl. ca. 19.30 som 

fortæller hvor du skal hen og spise hovedret kl. ca. 20.00. 

• Ca. kl. 22.00 begiver man sig til forsamlingshuset, hvor der betales 

indgang (50 kr.) og drikkes kaffe (bl.a.) – og danses igennem til 

diskoteket, med diskokugle og alt hvad der hører til - til kl. 02.00 

 

VIL DU/I MED SPØRGER DU/I MÅSKE DIG/JER SELV… 

Svaret er:  NATURLIGVIS skal du/I dét 

send en mail med dit/jeres navn til : jp@johnsonsvej.dk  

så bliver du kontaktet af en ”booker” 

MVH    John P. – Running Dinner Master (Tlf.: 6114 2969) 

NYE TILFLYTTERE 

INDBYDELSE 

BOGØ`S 

RUNNING DINNER 

16/3 2019  

Kl. 18.00 - 02.00 

 
  

mailto:jp@johnsonsvej.dk


Kære nytilflytter til Bogø (= 2017-2018-2019) 

I ulige år afholder vi Running Dinner her på Bogø - og måske har du/I 

allerede hørt om dén fest, men i hvert fald vil vi gerne invitere dig til at 

deltage, formålet er at møde alle mulige - som man (måske) ikke kender -  - 

vi er sikre på at du/I IKKE vil fortryde det! 

Running Dinner er en vaskeægte Ø-fest for ca. 160 Bogø´er hvor man spiser 

forret ét sted, hovedret et andet sted - og så samles alle i forsamlingshuset 

til kaffe, kage, fadøl og disco - og så lige den spændende krølle at INGEN ved 

hvor de skal hen og hvem de skal møde - det meddeles først kl. 17.30 pr. tlf. 

- og det er helt andre gæster man møder til hovedretten. 

Man kan deltage som gæst, men noget af det sjoveste er altså at melde sig 

som enten forretsvært eller hovedretsvært - så får man nemlig 8 gæster - og 

man ved ikke hvem - men gæsterne er garanteret af den allerflinkeste slags! 

Her er planen: 

Running-Master ringer rundt fra 17.30 – 17.55 og fortæller hvor man skal 

begive sig hen iført 1 fl. Vin pr. deltager der afleveres til værterne – (en til 

forret og en til hovedret) – og så går det jo slag i slag derfra. Kl. ca. 19.30 

åbner forretsværterne en kuvert som Running-Master kommer rundt med 

om eftermiddagen ”på dagen” og der står der så hvor man skal køre hen til 

hovedretten. 

Der kommer 8 gæster til hvert værtspar som altså IKKE skal levere 

vin/drikkevarer – dem kommer gæsterne jo med Prisen er 50 kr. pr. person 

der betales ved indgangen til forsamlingshuset (går til leje + musik og 

overskud går til jubilæet for løskøbelsen) 

Hvis du er forretsvært 

• I løbet af selve dagen vil du få en konvolut fra ”Running Dinner 

Master”– enten i hånden eller i din postkasse – den må IKKE åbnes. 

• Du skal forberede en forret til i alt 10 personer - uden vin – da 

gæsterne har denne med. 

• Kl. ca. 18 dukker der 8 gæster op – og snakken går lystigt, mens 

forretten fortæres. 

• Kl. 19.30 må du så åbne konvolutten – og I kan så alle se hvor I skal 

køre hen til hovedret – sådan at I er der ca. kl. 20.00 – og med en 

flaske vin under armen - pr. deltager. 

 

Hvis du er hovedretsvært 

• Ca. kl. 17.15 – 17.45 får du en opringning med besked om hvor du 

skal møde op som forretsgæst ca. kl. 18.00. Du medbringer en flaske 

vin pr. deltager. 

• Du kører fra forretsstedet kl. ca. 19.15/19.30 og hjem til de 

småboblende gryder. 

• Kl. ca. 20.00 ankommer 8 gæster som medbringer vin til maden – så I 

er 10 i alt –  

• Så hygger I jer indtil kl. 22.00 sådan ca. - hvor I alle begiver jer til 

forsamlingshuset - hvor der betales indgang og drikkes kaffe – og så 

kører festen videre derfra. 

 


