
S H U R E N  A I K I D O  D O J O G Ö T E B O R G

I N B J U D E R T I L L

s/s Eduard Melin

EDUARD MELIN (granne med Sjömagasinen vid Klippan)är en
stämningsfylld veteran. Skapad under det millenium som föregick det
förra. Ångfartyget … med putsad mässing, patinerat ädelträ och fylligt
kluck-kluck mot skrovet som groovy ljudkuliss … är en partydröm!

JUBILEUMS
KALAS

Fredag 29 maj kl 18.30
Vill man ha ett kalas så är det behändigt att ha något, t ex ett eller några jubiléer,
att skylla på. Vi kan dra fram att Shuren Aikido Dojo Göteborg föddes cirka 15 år

sedan, och att det är 40 år sedan Zeth började träna aikido. Men det är bara
svepskäl. Målet är ett party. Ett bra party med skratt, fnitter och flams. Partyt är inte
begränsat till Aikido och annat Budofolk! Bjud med ditt livsödes andra hälft, pojkvännen,
flickvännen, kusinen eller vem det nu kan vara som du vill tillbringa en helkväll kväll med
under bästa TV-tid. Ta med instrumentet, slipa av partytrixen. Kom och överraska!

DELIKATESS-KNYTKALAS blir det. Som innebär att var och en bär
med sig hemsnickrade eller inköpta matiga läckerheter som platsar på ett
överjordiskt smörgåsbord. Lev ut dina innerstagastronomiska lustar.
Alltsammans sätter vi hänsynslöst fram på ett gemensamt bord, en för alla
och alla för en, och njuter i praktfull endräkt. Jodå, det blir en grovbar med
lågpris. Men önskar du raffinerade dryckesvaror råder vi dig att ta ansvar
för din egen njutning. Billigare, och knappast roligare än så här kan ett
superparty inte bli. Vi bjuder ju på hyran.!

Eduard Melin har tyvärr begränsad lastkapacitet. Därför vill vi gärna veta hur många
som kommer!
Mejla gärna zeth@bostream.nu eller ring 0704-156750. Så snart som möjligt!


