
 

 

  
Wij zijn weer in contact geweest met de goede Sint en hij heeft beloofd om ook dit jaar met zijn 
Pieten een bezoek te brengen aan Göteborg en aan onze vereniging. Vanzelfsprekend heeft hij veel 
lekkers en cadeaus bij zich. Dit jaar komt Sinterklaas op: 
 

ZONDAG 7 DECEMBER 2014 OM 14.00 UUR 
BACKA FOLKETS HUS, GRANÅSGATAN 2, HISINGS BACKA  

 
In afwachting van de Sint, die om 15.00 uur wordt verwacht, worden de al snoepende kinderen be-
zig gehouden met o.a. het instuderen van Sint Nicolaas liedjes, terwijl ouders, grootouders en ande-
re gasten bisschopswijn (glögg) en koffie drinken. 
Jullie nemen zelf een cadeautje mee voor je kinderen of kleinkinderen met de voor- en achternaam 
van het kind duidelijk vermeld op het pakket (één cadeau per kind, max 100 kr). Bij de ingang staan 
zakken om de cadeautjes in te leggen. Als je wilt dat Sint Nicolaas iets persoonlijks zegt tegen je 
kind(eren), stuur dan uiterlijk 4 december enkele sleutelwoorden (er komen zoveel kinderen dat de 
goede Sint niet lang met ieder kind kan praten) naar Mona Arfs (mailadres beneden). De sleutel-
woorden zullen aan Sint Nicolaas doorgegeven worden. Kinderen, die zich te groot voelen om bij 
Sint Nicolaas te komen om een cadeautje te krijgen, maar die het toch leuk vinden om dit feest te 
vieren, zijn natuurlijk ook reuze welkom! 
Nadat de Sint en zijn Pieten zijn vertrokken, genieten we van echte Hollandse erwtensoep. Voor 
kinderen zijn er broodjes met worst. Er is ook een vegetarische keuze. 
Voor de leden is de prijs per persoon: volwassenen 100 kr, kinderen 2-15 jaar 50 kr en kinderen on-
der 2 jaar gratis. Ook niet-leden zijn van harte welkom, de prijs voor hen is: 150 kr resp. 80 kr.  Be-
taling bij de ingang. Graag gepast geld meenemen. 
Wegens de inkopen zijn we echter gedwongen om jullie aanmeldingen als bindend te beschouwen.  
We verzoeken jullie bij de aanmelding de naam en leeftijd van de kinderen, die van Sint Nicolaas 
een cadeautje zullen ontvangen, mede te delen. Geef ook aan of je vegetarisch eten wil. 
Aanmeldingen (graag per mail) uiterlijk donderdag 4 december aan: 
Mona Arfs, e-mail: Mona@Arfs.se  telefoon: 031-681142, 070-6727099 
 
Hartelijk welkom, 
Het bestuur 


