
Fredagsmix
Reunion 2019
- Den stora återträffen!

Det är nu (ungefär, vi är inte helt säkra…) 20 år sedan Fredagsmix startade  
på fredagarna i Missionshuset på Senoren. Detta vill vi uppmärksamma  

lite extra genom att bjuda in alla som någon gång varit med  
på Fredagsmix under alla dessa år, till reunion – den stora återträffen!

Denna inbjudan skickas ut till alla som någon gång varit med på Fredagsmix i Missionshuset på Senoren,  
ungefär 250 unika personer. Om inbjudan möjligen hamnat fel ber vi om ursäkt för det. 

Vi samlas vid Missionshuset på Senoren 
fredagen den 10 maj kl. 18:00.  
Då blir det tillfälle att hälsa på varandra, 

fråga ”Vad gör du nu för tiden?”,  
spela brännboll, volleyboll, kubb mm. 

Det finns också, som vanligt på  
Fredagsmix, chans att tävla och vinna 
priser i t.ex. cornhole, ladder-golf och 

prickskytte med blåsrör. 

Alla som kommer bjuder vi på  
korv med bröd, dricka och tillbehör.  

Mix-kiosken är också som vanligt  
öppen – med säsongsutförsäljning. =) 

 
Vi tycker att det skulle vara jättetrevligt 

att träffa Dig på denna återträff.  
(Det går naturligtvis bra att ta med dig  

respektive/familj/barn om Du vill. )

För att vi ska veta ungefär hur många 
som planerar att komma, gå gärna in på 

facebook: Senorens Missionshus 
(https://www.facebook.com/SenorensMissionshus) 

och klicka i deltagande i evenemanget, 
alternativt skicka ett mail till  

reunion@fredagsmix.se  
(När Du anmäler Dig, ange då eventuell specialkost. Skulle du 

missa att anmäla dig är du naturligtvis välkommen ändå!)

Se mer info på: 
www.facebook.com/SenorensMissionshus 

eller fredagsmix hemsida: 
www.fredagsmix.se

För frågor, kontakta gärna oss på 
reunion@fredagsmix.se eller på telefon 

till Mathias Manneklint, 0739-593 716.

Vi tänkte så här: Anmälan:

Vi ser fram emot att få träffa dig! 
Varmt välkommen!

/ Ledarna
Jan-Evert, Marianne, Sarah, Daniel, Solveig, Julia, Mikael, Alice, Marcus, Michael, Mathias

Sprid gärna vidare denna inbjudan till andra Fredagsmixare, 
om vi missat någon, så blir vi så många som möjligt!


