
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

Vi har åter haft kontakt med den gode Sint och han har lovat att även i år besöka Göteborg och vår 
förening med sina Pieten. Självklart har han mycket godis och många presenter med sig. I år kom-
mer Sint Nicolaas till Göteborg: 

 LÖRDAG 3 DECEMBER 2016 KL 14.00 - 17.00  
FRÄNTORP FOLKETS HUS,  FRÄNTORPSGATAN 10, GÖTEBORG 

 
Medan vi väntar på att Sint ska komma runt kl. 15.00, sysselsätts de godisätande barnen bl.a. med 
att öva på Sint Nicolaas-sånger, medan föräldrar, mor- och farföräldrar samt övriga gäster dricker 
glögg och kaffe. 
 
Ni tar själva med en present till era barn eller barnbarn med för- och efternamn tydligt angivet på 
paketet (bara 1 present för max 100 kr per barn). Vid entrén kommer det att stå säckar som ni kan 
lägga presenterna i. Om ni vill att Sint Nicolaas ska säga något personligt till era barn, skicka då in 
några rader om barnen (det kommer så många barn att den gode Sint inte hinner prata så länge med 
varje barn) tillsammans med anmälan till Mona Arfs (mailadress nedan) senast den 1 december. Era 
rader om barnen kommer att vidarebefordras till Sint Nicolaas. Barn som känner sig lite för stora 
för att gå fram och få en present av Sint Nicolaas, men ändå tycker det är roligt att fira denna fest, är 
naturligtvis också jättevälkomna! 
Efter det att Sint Nicolaas och hans Pieten har rest vidare till barnen i Nederländerna, avnjuter vi en 
tallrik äkta holländsk ärtsoppa. Till barnen finns det korv och bröd. Det finns även ett vegetariskt. 
För er som är medlem i föreningen 2016 är priset per person: vuxna 100 kr, barn 2-15 år 50 kr och 
barn under 2 år gratis. Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna och priset för dem är: 150 kr 
resp. 80 kr. Man betalar vid ingången. Det underlättar om ni tar med jämna pengar.   
Med tanke på inköpen är vi tvungna att betrakta anmälan som bindande. Glöm inte att vid anmälan 
ange både namn och ålder på de barn som skall få en present av Sint Nicolaas. Ange också vid an-
mälan om ni vill ha vegetarisk mat. 

Anmälan (helst per mail) senast 1 december till: 
Mona Arfs, e-mail: Mona@Arfs.se  telefon: 031-681142, 070-6727099 
 
Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen 
 


