
 

 
 
 
Kære Natteravne 
 
 
Kom og vær med til at åbne Bakken 
 
Bakken åbner i år fredag den 12. april, og vi skal selvfølgelig endnu en gang ud og vinke til alle 
motorcyklerne. I år er det 17. gang, vi er med, og det plejer at være en rigtig hyggelig start på en ny sæson i 
de gule jakker. Alle Ravne er som altid velkomne. 
 
Vi sørger som tidligere år for, at alle fra kl. 18 kan købe en dejlig varm grillpølse med brød og det hele. I 
betaler 25 kr. for en ristet pølse med brød. I kan selvfølgelig købe mere end én pølse og dertil kage samt 
diverse drikkevarer, mens pølsevognen byder på gratis kaffe. Der kan betales kontant eller pr. MobilePay 
(nummeret bliver slået op på pølsevognen). 
 
Indehaveren af pølsevognen er en af vores trofaste sponsorer, og vi støtter naturligvis dem, som støtter os. 
Derfor skal I huske at tilmelde jer pølsearrangementet som anført nedenfor. Hvis vi ikke har modtaget nok 
tilmeldinger den 2. april, må vi aflyse pølsevognen, da indehaveren skal have udsigt til en fornuftig 
omsætning for at stille op. 
 
I finder os som altid på parkeringspladsen over for udflytterbørnehaven, som ligger ikke langt fra broen ved 
Klampenborg-lågen. 
 
For dem af jer, som ikke er til grillpølser, men bare gerne vil vinke og vandre, mødes vi kl.19:00 på broen 
ved det store S-skilt, ved Klampenborg station (hvor der normalt holder hestevogne). Denne del af 
arrangementet kræver ikke tilmelding på forhånd. 
 
Efter de mange motorcyklers ankomst vil vi omkring kl. 20 være klar til at gå en tur rundt på Bakken. 
 
Vigtigt at huske: 
 
● Varmt tøj og sko (det er koldt at stå stille – også i april) 
● Den gule jakke med fyldte lommer 
● Jeres vanligt godt humør 

 
Tilmelding til pølsearrangementet fra kl. 18 på ravnetur.nu/bakken. senest tirsdag den 2. april. 
 
NB: Tilmelding foregår individuelt for hver enkelt Ravn, som gerne vil spise med! 
 
På festligt Bakke-gensyn     

 
Natteravnene i Lyngby  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ravnetur.nu/bakken
http://www.ravnetur.nu/bakken

