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I samarbejde med udvalgte 
butikker, caféer og restauranter 
i Birkerød samt Helikon inviterer 
Aktivitetscenter Teglporten til en 
rigtig Oktoberfest *) 

– ikke helt som i München – men 
næsten.

Kom og 
vær med!

Praktiske oplysninger:
Salg af billetter 

til Oktoberfesten starter i 
Aktivitetscenter Teglporten

 23. september 
og alle hverdage kl. 10-13 

efter først til mølle princippet.

Pris for 
velkomstdrik, festmiddag inkl. én 
øl & kaffe samt underholdning 
ved Helikon kun – 260 kr. 
Øvrige drikkevarer er ikke 
inkluderet i prisen men sælges til 
yderst rimelige priser!

Vi tager imod kontanter og 
mobilpay.

Samtidig kan man købe lodsedler 
til det store Øl- og Gourmet-lotteri,
der trækkes under middagen.
Lodsedler a 20 kroner eller 
3 for 50 kroner.

*) Vi håber alle har lyst til at 
møde frem i Oktoberfesttøj eller 
måske bare iført en tyrolerhat, en 
blondebluse, et par lederhosen 
»og« et lille overskæg. 
Husk, der er præmie for 
den bedste udklædte dame 
og mand– 2 billetter til 
Gourmiddag på Teglporten.

Eventuelt overskud fra 
Oktoberfesten anvendes til glæde 
for Aktivitetscentrets brugere.

Aktivitetscenter
TEGLPORTEN
Teglporten 11 – 3460 Birkerød – 4611 3950
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Velkommen til Oktoberfest
 

31. oktober 2019  kl. 17-22
Program

Arrangeret af Aktivitetscenter Teglporten og Helikon

Kl. 17.00  Baren åbner »smag på spændende øl« 20 kr. for 4 smagsprøver.    
Kl. 17.00  De sidste lodsedler til det store Øl- og Gourmet-lotteri sælges   
  Lodsedler: 20 kr. pr. stk – 3 for 50 kr. I alt 200 stk.
 Der kan vindes følgende sponserede præmier:
 •  2 præmier – 4-retters Gourmetmiddag for 2 personer – inkl.   
  vinmenu – tilberedt og serveret af Teglportens 
  Gourmethold. Sponseret af Rema 1000
 •  Ølposer med spændende flasker øl fra byens 
  butikker, caféer og restauranter – samt 
 • Delikatessekurve og diverse gaver fra 
  Birkerøds forretninger. 
 Trækning af Øl- og Gourmet-lotteriet med 
 Rema 1000 som hovedsponsor trækkes under middagen.

Kl. 17.50 Velkomstdrink v/Lotte

Kl. 18.00  Velkomst v/ Borgmester Jens Ive

Kl. 18.05 Erling Dybkær introducerer Helikon

Kl. 18.10 Lottes Festmiddag »Øl i maden – og til maden« – 3-retters menu:
 • Sildemad og cremet karrysalat (hertil kan købes kryddersnaps)
 • Ølbraiserede svinekæber, kartoffelmos og fermenterede rodfrugter  
Kl. 19.15 • Kåring af Oktoberfestens bedst udklædte dame og mand –  2 billetter  
  til hver til Gourmetmiddag på Teglporten – sponseret af REMA 1000

  Helikonsangerne underholder med festlige indslag 

Kl. 20.30 • Øl-is med ølsirup

Kl. 21.00 • Kaffe med ølsmåkage 

Kl. 22.00 Tak for i aften – og på gensyn til Julemarkedet den 1. december!             




