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Invitation til Cafeaften 

”Cap Horn” 
Tirsdag den 18.februar i Snoldelev Sognegård 

Scenen: 
Vi er i Cap Horn – en havneknejpe i Nyhavn – hvor livet går sin skæve gang. Steder er kendt for sine gæster: 

Sømænd på landlov, ludere, letmatroser, landkrabber og bolværksmatroser – altså et sjovt sted med 

masser af skæve skæbner og spændende historier og underholdning. 

Knejpen åbner kl. ca. 18.30 men dørene er åben fra 18.00 Serveringen starter dog først kl. ca. 19.00. Maden 

udgør det for et måltid og er med i billetprisen på 100,00 kr. og for gæster deer ikke er medlem af 

foreningen 150 kr. Man skal derfor ikke spises hjemmefra! Maden (”3 håndmadder og en bajer”) bestilles 

hos personalet, der henter den i køkkenet til det pågældende bord og serverer (og indkasserer drikkepenge 

osv). Det er frit, hvornår man vil spise – der er ikke planlagt en egentlig spisepause! Der kan være mindre 

ventetid. Øvrige drikkevarer købes i Baren. 

 

Knejpens faste personale består af:  
Ilanddrevet kahytsjomfru og barmutter – Elna   

For længst afmønstret hovmester fra de syv verdenshave- Alfred 

Cafe-Musiker med maritim baggrund – Bølle 

2 servitricer - et par ”rappe tøser” – Tulle og Trine 
 

Dress Code - Udklædning: 
Alle bedes efter bedste evne klæde sig ud i mere eller mindre eksotisk outfit. Vi har desuden en liste over 

typiske gæster, som vi forventer denne aften. Måske du er en af dem? Spørg os! Tjek evt. denne side: 

Underholdning: 
Vi vil meget gerne have mange indslag til underholdningen. Knejpens personale vil hjælpe med næsten alt – 

og der vil være mulighed for musikalsk ledsagelse osv. Har du en ide eller at forslag til dette, så kontakt 

Helle eller Michael – evt. Bjarne. 

Tilmelding 

Tilmelding på nedenstående blanket er ABSOLUT NØDVENDIG og  

DEN afleveres til formanden SENEST TIRSDAG DEN 4.FEBRUAR.  

Dette er også frist for tilmelding af underholdende indslag. 

NAVN:  ………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

EVT. ROLLE:  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

ANTAL BILLETTER: ……………………………………….     X 100,00 kr.  =   ………………………………….Kr. 

ANTAL BILLETTER: ……………………………………….     X 150,00 kr.  =   ………………………………….Kr. 

BORDRESERVERING:  …………………………………….         Bordkode: ……………………………………… 


