
  AKF:s höstfest 2012 

 

AKF bjuder in till höstens stora höjdpunkt då föreningen 

arrangerar en stor fest i Porslinsfabrikens fina lokaler  

på Rörstrandsgatan 33 i Stockholm lördag 6:e oktober. 

 

Under dagen kommer det att arrangeras en härlig  

golftävling på Grödinge GCC 18-håls Pay & Play där alla  

medlemmar kan delta oavsett nivå, se separat inbjudan för mer information!  

På kvällen blir det middag, prisutdelningen med fina priser till golftävlingens 

vinnare, dans och fest! Under kvällen kommer det dessutom att presenteras 

information om vad som händer i höst och givetvis blir det även en dragning om 

nästa års stora AKF-gruppresa till Korea och IKAA Gathering i Seoul*. 

Vi slår upp portarna till Porslinsfabriken kl. 18 då vi börjar med mingel och 

välkomstdrink. Vid 19-tiden serveras en asiatisk mingelbuffé med koreanska 

inslag samt kaffe/te, till en kostnad av 250 kr/person. Festen fortsätter därefter 

till kl. 02 så glöm inte att ta med sköna skor för att orka med på dansgolvet där  

vi kommer att spela en del K-pop hits! 

I baren går det att beställa öl, vin och drinkar samt alkoholfria alternativ.  

Följande priser gäller: öl 50 kr, vin 60 kr och drink 90 kr.  

Vänligen notera att man inte kan ta med sig egen dryck till lokalen. 

 

*IKAA Gathering är en stor konferens 

och festligheter för adopterade från 

hela världen som nästa sommar 

kommer att arrangeras för fjärde 

gången i Seoul. För fullständig info om 

AKF:s gruppresa, håll utkik på akf.nu 

och maillistan efter 15/9. 

 

AKF:s höstfirande kommer i år att ske 

en vecka efter Chuseok, den koreanska 

skördefesten eller motsvarigheten till 

Thanksgiving. 

 

Songpyeon (송편), riskakor som typiskt görs och äts  

under den stora familjehögtiden Chuseok (추석) i Korea 

 



 Anmälan 

Vi hälsar alla medlemmar* med respektive samt familjer varmt välkomna! 

För att anmäla dig, betala senast 26/9 in 250 kr per person (barn upp till 12 år äter för 

halva priset) för middag inklusive fördrink och kaffe/te till AKF:s bankgiro 822-1830. 

Glöm inte att ange ditt namn när du gör inbetalningen! 

Gäller insättningen flera personer eller om du är ny medlem vänligen maila 

kontaktuppgifter till info@akf.nu så får du bekräftelse via mail. 

Observera att det är först till kvarn som gäller och bindande anmälan! 

 

*Ny medlem eller bara glömt att betala årsavgiften?  

Betala in medlemsavgiften (endast en hundralapp  

per kalenderår) till AKF:s bankgiro samtidigt 

som du betalar middagen. Om du är ny  

medlem, maila dessutom namn, adress  

och kontaktuppgifter till oss på info@akf.nu 

 

 

Hoppas vi ses! 

Hälsar AKF:s styrelse 2012 

Lisa, Danjel, Malin, Moa, Susanne, Paula och Martin 

 

www.akf.nu         www.facebook.com/groups/akf.nu          www.porslinsfabriken.se

  

Porslinsfabrikens lokal  

vid S:t Eriksplan  

mailto:info@akf.nu
mailto:info@akf.nu

