
 

 

 

Inbjudan  
JUBILEUMSMIDDAG 

25 november kl 18.00 
Skogshem & Wijk 

Självklart kommer vi under hela året på olika sätt upp-
märksamma och fira att vår klubb nu fyller 50 år..           
I höst kommer vi bland annat arrangera en grandios ju-
bileums och 50 årsfest med en härlig tvårättersmiddag 
med goda drycker, trevligt sällskap och många goda 
hund- och Lidingö BK minnen.             
För dig som LBK medlem kostar jubileumsmiddagen 
300 kr. För dig som är tidigare medlem men gärna vill 
komma och träffa gamla klubbkompisar denna speciella 
kväll är priset 500 kr för tvårättersmiddag med fördrink 
och dryckespaket samt kaffe och tryffel 
Anmälan till: info@lidingo.bk.se 
Betalning för jubileumsfesten via: Plusgiro 32 57 84 - 7         
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JUBILEUMSBOKEN 
 
Femtio år är en lång tid och kanske 
speciellt lång tid för en ideell före-
ning och alla de eldsjälar som under 
åren hållit igång verksamheten.    
Styrelsen har under året arbetat med 
en jubileumsbok som i ord och 
många bilder dokumenterar hela 
klubbens historia år för år, från det 
första brevet till SBK där man ansö-
ker om att få bilda en lokalklubb på 
Lidingö till dags dato. Boken beräk-
nas komma ut till medlemmarna i 
september och blir på ca 100 sidor. 
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Som tidigare medlem i Lidingö BK, eller bara sann hundvän kan även du givetvis köpa och 
stödja detta unika bokprojekt. Boken kommer att ha en sponsorsida där du som företagare får 
ditt företags namn och logga som tack. Även som privatperson som i förhand stödjer projektet 
och därmed bidrar till att vi kan trycka detta fina tidsdokument får du ditt namn i boken på 
sponsorsidan. 

 Företagssponsring av Jubileumsboken Lidingö BK 50 år  600 kr 
 Privatperson, annan SBK-klubb       300 kr 
Inbetalning gör du snarast, dock senast den 30 juli 2017 till, 
Plusgiro: 32 57 84 - 7 
Glöm ej att ange ditt namn, eventuellt företagsnamn och maila din företagslogga till           
christoffer.frances@telia.com   


