
Inbjudan:  Alla Finlands Lions, Distriktsguvernörer och

Tid:  Lö 11.12.2021 kl 19:00 

Språk: Svenska, finska, engelska

Program: Glöggtal,  IDe Pirkko 

 Musik ska man ha  

 Högkvarterets hälsning

 Den första 

  Begärda ord: GRO Sanna, 

 Lions/LCIF framgånssagor

 Den andra 

 Stand-up presentation

 Den tredje  

 Öppning av lillajulgåvor

 Ordet är fritt,                     

Prislista:      

 Inträdesavgift 

 Lillajulservering (antagligen

 Anskaffningsprisantagande

 Toalettavgift  (antagligen

 Lillajulgåva (en fem euro vits

 Garderobsavgift (~ Akustiikka

 Summa  (MOMS 24%)

 Valutakonvertering (1$ = 0.859585

Priset skall man betala under evenemanget eller efteråt med kreditkort på nätsidan 

www.lionsclubs.org/se/donera. Betalningen kan de

 

Obs  fördelar! Koronarisken är minimal

lillajultiden ;-). För hemvägen behöver man ingen taxi

med lackskor. Partner kan delta avgiftsfritt

(såsom det hände  i Island).  

Man kan också inträda en virtuell  

och några andra vars namn jag inte kan uttala nu 

Anmälning: innan 10.12.2021 till heikki.hemmila@lions.fi

     GLAD ADVENT! 

                            Önskar: Heikki och
   
 

Virtuell LCIF-lillajul 

Distriktsguvernörer och LCIF-koordinatorer med partners

19:00 - 23:00 (Obs. ingen ljussignal med koronapass)

elska 

Högkvarterets hälsning: IP Douglas Alexander 

Sanna, varför jag donerar! 

framgånssagor: Erkki L, Heikki S, Anita T 

presentation (publiken: sit down) 

Öppning av lillajulgåvor 

                  är fritt! 

Obs! Brexit-valuta dugar inte efter 1.1.2021! 

20,00€ 

antagligen x5 á10€) 50,00€ 

nskaffningsprisantagande ( 5 x á2€) -10,00€ 

ligen  3x á2€) 6,00€ 

fem euro vits) 5,00€ 

(~ Akustiikka-sal) 2,00€ 

24%) 90,52€ 

(1$ = 0.859585€) 105,31$ 

Priset skall man betala under evenemanget eller efteråt med kreditkort på nätsidan 

Betalningen kan demostreras vid behov. 

en är minimal, såsom risken av andra sjukdomar som brukar smitta

en behöver man ingen taxi, inget slagsmål på taxistolpen

avgiftsfritt med gemensamma länk. Städkostnader skall inte faktureras 

 efterfest… Själv har jag besökt hem av bl.a. Gudrun

och några andra vars namn jag inte kan uttala nu som nykter (se bilder).  

heikki.hemmila@lions.fi eller tel. 0405035598  

Önskar: Heikki och Raija         P.S. Ser du denna lilla gubbe

                     spetsa den inte mera

er med partners 

) 

Priset skall man betala under evenemanget eller efteråt med kreditkort på nätsidan  

brukar smitta under 

inget slagsmål på taxistolpen, och inget halkande 

Städkostnader skall inte faktureras 

Gudrun, Kiddi Hannesson 

gubbe mixa din glögg  

inte mera! (läkares  not) 


