Nyhetsbrev nr 12 2018 från Torrekulla Golfklubb

Torrekulla GK inbjuder till Köp- Byt- och säljdag
Lördagen den 24 november mellan klockan 10:00 – 15:00 har du möjlighet att
Köpa – Byta – eller sälja saker som du inte behöver längre och som du tror att nån annan
behöver eller gärna vill ha. Är du hobbyhantverkare har du möjlighet att sälja dina alster här.
Fyll klubbhuset med folk, ta med dig nära och kära, grannar och kollegor.
Har du inget att sälja hoppas vi att det finns mycket du kan köpa, kanske göra riktiga fynd.
Vissa kallar det bakluckeloppis, eller garageförsäljning. Vi kallar det Köp – Byt – Sälj dag.
Det du säljer, byter eller köper behöver inte vara golfrelaterat.
OBS! inga möbler, det har vi inte plats för. Har du möbler du vill sälja tar du bilder och därefter
är det du och ev. köpare som har kontakt.
Vi kommer att ha en del hobbyhantverkare på plats som säljer sina alster,
passa på nu! snart är det jul.
Förhoppningsvis har vi också några företag på plats som säljer sina varor.
Lotteriförsäljning med fina vinster, samt möjlighet att köpa fika och/eller glögg och pepparkakor
kommer att finnas.
Så här går det till om du har nåt att sälja:
Du beställer en plats i klubbhuset, platsen kostar 100:- och då ingår det kaffe eller te, lussebulle
och pepparkakor.
Överskottet kommer att skickas till Cancerfonden, MOVEMBER
Anmäl snarast, men senast den 16 november om du vill ha en plats i klubbhuset.
Berätta i ett mail vad det är du vill sälja eller byta bort. Anmälan är bindande
Betalning (100:-) sker på plats kontant eller swish.
Anmälan görs till: sekreterare@torrekullagk.se, eller info@torrekullagk.se
Vi hoppas på ett välfyllt klubbhus
Varmt Välkomna!
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