
 

 
MOF Fest-Inbjudan 

Välkommen till en hejdundrande  

Jubileumsfest när vi firar MOF 20år  

Festligheterna kommer att hållas i Ekebyhovs slott  

fredagen den 8 maj på kvällen mellan 18.30 – 22.00   

Vi samlas 18.30 för alkoholfri välkomstdrink och mingel samt bildvisning innan vi sätter 

oss till bords 19.00. Under middagen blir det även en tillbakablick  mm  över 20 fram-

gångsrika skådarår.      

 

Således en fest som inte får missas !!!!!   

 
Övrigt 

Anmälan/Kostnad.  Se anmälningsblankett 

Klädsel. Kavaj eller motsvarande ledig festklädsel  

Middagsmeny. Enligt tidigare utskick. Ändringar kan förekomma 

 

 

Vid frågor, kontakta gärna festkommittén 

Kjell Häggvik, 0768593511 (sammanhållande för anmälningar) 

Roger Månsson, 0708631315 och Mats Anderson, 0702417248 



 Anmälan till MOFs 20 års-fest på 

Ekebyhovsslott den 8 maj 2020 

Anmälningsblankett 

Betalning. 

Pris: 500 kr för medlem, vin eller öl ingår, 450 kr om bordsvatten väljs. 600 kr för icke-medlem, 

vin eller öl ingår, 550 kr om bordsvatten väljs. I priset ingår lokalhyra, mat och serveringsperso-

nal samt städning efter vår middag, så vi kan njuta av kvällen. MOF bidrar med en del av den 

totala kostnaden.  Vi återkommer om betalning efter att vi fått din anmälan. 

Anmälningstid. 15 mars  -  5 April. Senast 5 April   OSA 

Vi upprättar en anmälningslista med turordning. Vi rekommenderar att  du anmäler dig så snart 

som möjligt. Efter 5 april fastställer vi deltagarlistan, och du kommer att få en bekräftelse med 

information om betalning och andra detaljer runt festen. Efter 5 april kan även eventuella reserv-

platser släppas. 

Anmälan kan göras på två sätt. 

1. Du fyller i blanketten. Scannar in den och skickar via Epost till info@mof-ekero.se  

2. Du fyller i blanketten. Skickar den till Kjell Häggvik  Berghagsvägen 7 17852 Ekerö 

 

Frågor 

Har du några frågor om anmälan kan du kontakta Kjell Häggvik Tel: 076 859 3511 eller via   

Epost. kjell.haggvik@gmail.com 

    

Namn.  Medlem.  

  JA NEJ 

Eventuell partner.  Medlem.  

  JA NEJ 

Kontakt (mobil eller mail)    

Val av dryck.     

Enbart vatten. ÖL Rött vin Vitt vin 

Allergier eller kostkrav.      

    

Alternativ kan tillhandahållas av köket. Vi avråder från att ta med egen kost som skulle kunna skapa  
problem för andra gäster. 



Har du/ni möjlighet och vill hjälpa till med fest förberedelserna (8/5) och/eller  
föreningshelgen Fågelskådningens dag på Ekebyhovsslott (17/5)? 

  

Följande är några frågor som dels kan förgylla festtillfället men även sådana som kan 
hjälpa oss att utveckla föreningen. Det är uppskattat men valfritt att svara. Räcker inte 
utrymmet till så bifoga informationen separat (word, bilder etc) 

Vilket är din mest minnesvärda 
skådarupplevelse på Mälaröarna? 

  

Har du något äldre bildmaterial från 
föreningens verksamhet som  
visas? Gärna med medlemmar. 

  

Var skådar du helst fågel på  
Mälaröarna? 

  

Har du några önskemål om vad  
föreningen kan göra för dig? 

  

 

Finns det något som du skulle vilja 
vara aktiv med i föreningen? 

  

Enkät inför MOF 20 års- 

fest och MOF framtid !!! 

Du fyller i Enkäten och ,  

1. Scannar in den och skickar via Epost till info@mof-ekero.se  

2. Skickar den till Kjell Häggvik  Berghagsvägen 7 17852 Ekerö 


