
Dansk-Bosnisk eftermiDDag 
meD Lasse & mathiLDe

søndag den 29. november 2009 
kl. 12.00 -15.30 i Veddum sal

arrangør: skeLunD LanDsByforening & VeDDum LanDsByLaug
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nu kan Du få en heL særLig opLeVeLse 
sammen meD Din famiLie

Faketa Leto 
kommer fra den 
sydlige del af Bosnien, 
fra en gammel by,  som 
hedder Pocitelj (år 1550). 
Hun har boet i Danmark 
siden 1994. Hun er 37 år, har 
mand og to børn. 

Nogle af de retter som Faketa vil 
præsentere os for er bl.a: 
Burek: Filodej fyld med oksekød 
og løg, Dolma: Fyldte peberfrygter 
med ris og hakket oksekød,
Musaka: Musaka med kartofler, 
Cupavci: Kage 
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Vi har mixet : 
•	 noget pære-dansk med noget udenlandsk
•	 noget for både høresans og smagsløg
•	 noget velkendt med noget nyt 

Vi mødes kl. 12 i Veddum sal, hvor vi får serveret en 
bosnisk middag som faketa Leto, der nu bor i Ved-
dum, har tilberedt til os. efter middagen (ca. kl. 13) 
fortæller faketa om sit hjemland Bosnien.

kl. ca. 14 indtager Lasse & mathilde scenen med livs-
glad dansk underholdning. Vi afslutter med dansk 
kaffe og bosnisk kage. 



pris for for hele 
arrangementet er 190 kr. og 

90 kr. for musik alene. 
Børn under 12 år ½ pris. 

tilmelding senest den 
20. november på mail til 

skelundveddum@gmail.com 
eller i Brugsen i Veddum 

eller købmanden i skelund. 
Betaling ved tilmelding. 

Betaling kan ske i butikkerne 
eller ved overførsel til 
konto 9200 4572087412 

- husk navn.
 

yderligere oplysninger fås på 
www.kulturihimmerland.dk 

eller på tlf. 25530296.

VeL møDt !
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