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Velkommen
Tak fordi de tager dem tid til at kigge i vores folder, vi håber at I må blive inspireret. Hvis I får brug for mere informa-
tion, eller ønsker en uforpligtende sank om mulighederne ved netop Jeres arrangement, er I meget velkommen til 
at kontakte os på 65 98 11 64.

Restaurant Teglværksskoven
Vi har drevet Restaurant Teglværksskoven siden 2009, der er beliggende i den nordlige del af Nyborg. Lige midt i en 
stor bøgeskov kun et stenkast fra Storebælt, i meget rolige, naturskønne omgivelser.

Der har været drevet restauration i over 100 år, men husets historie som udflugtsmål er helt tilbage fra 1853, hvor 
Nyborg kommune opførte en pavillon på adressen, som senere blev til et sommertraktør sted og nu en restaurant. 
Restauranten har åbent onsdag-lørdag 11.30 - 22.00 og søndag 11.30 - 16.00. Restaurant Teglværkskoven tilbyder 
frokost – aften a la carte – menuer – selskaber – møde/konference faciliteter mm. 

Vores dejlige terrasse mod vandet kan rumme 60 gæster. Indenfor kan vi have op til 70 gæster både til selskaber 
og a la carte. Vores lokaler fremstår ny renoveret i moderne stil med flotte trægulve og lyse egetræsborde. 

Vi har et ærligt køkken med fokus på råvarer i sæson, og vi sætter en stor ære i at lave alt fra bunden. Vores per-
sonale er faguddannet og blandt nogle af landets bedste kokke. 

Servicen i restauranten er personlig og tidsløs med fokus på den enkelte gæst. Vi sætter en ære I at møde gæsten, 
hvor de er med stor faglighed og engagement. 

Ellinge Forsamlingshus
I dag driver vi også Ellinge Forsamlingshus, der ligger i den lille landsby Ellinge på Østfyn. I mange år har forsamling-
shuset været rammen om et sprudlende foreningsliv, i tusindevis af fester, sammenkomster og fællesarrangement-
er. I dag kører Ellinge Forsamlingshus som et af Danmarks mest veldrevende, med top moderne køkkenfaciliteter 
og meget velholdte festlokaler.

Vores lyse og imødekommende lokaler kan huse op til 150 gæster. 120 gæster i den store sal og 30 gæster i den lille 
sal. De er den ideelle ramme ved en hver fest, med masser af charme og meget fleksible muligheder.

Mad ud af huset er også blevet en stor del af forsamlingshuset, hvor vi hver uge laver alt lige fra smørebrød, buf-
feter, receptioner til selskabsmenuer med stor succes. Man bestemmer selv om man vil afhente maden i forsam-
lingshuset eller have den leveret på hvilken som helt adresse i Danmark.
 

Restaurant Sct. Knuds
Vi har også Restaurant Sct. Knuds i Nyborg, der er et dejligt sted omgivet af fantastisk natur. Fra hele restauranten 
på 1. salen er der en skøn udsigt til golfbanen og de grønne områder. 

Vi serverer a la carte hver dag i sæsonen og har mulighed for at afholde fester i selskabslokalet hele året. Der kan 
være omkring 100 personer i restauranten. Med husets dejlige pejsestue er der mulighed for at nyde et glas vin, en 
kop kaffe eller hvad man ønsker.

Personalet er altid smilende og imødekommende og klar til at yde den bedste service. Vores menukort er simpelt 
med gode danske råvarer. Vi laver alt fra bunden, sylter selv, bager vores eget brød etc.
Konceptet i restauranten er tilpasset golfspillerne, men vi byder alle andre gæster meget velkommen.

Kristina Hedegaard & 
Rasmus Kirk Henriksen

Vi gør det, fordi vi elsker det
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Totalarrangementer

I takt med at væres gæster har efterspurgt den fulde oplevelse i andre lokaler end vores, har vi udviklet konceptet 
totalarrangementer, der kort fortalt betyder, at vi sørger for ALT. 

Totalarrangementer er blevet en del af virksomheden og vi har stor succes med at kunne yde en unik service i de 
mest fantastiske rammer.  Vi skræddersyer arrangementet efter jeres ønsker og sørger for opdækning, mad, drik-
kevarer, blomster, duge, personale, opvask, rengøring, specielle ønsker mm. 

I bestemmer selv hvor festen skal holdes og hvor meget vi skal gøre. Vi kan tilpasse os jeres behov. 
Beskriv jeres ønsker & idéer og vi vil give jer den mest uforglemmelige fest, hvor I kan være afslappet og nyde jeres 
store dag. Det eneste I skal gøre er, at booke os og inviterer jeres gæster, så klarer vi resten. 

Vi laver ALT fra bunden, lige fra pålæg, leverpostej, diverse sylteting til brød, kager, is – ja alt. Det gør vi fordi, vi er 
stolte af vores håndværk og fordi vi mener, at det giver et mere ærligt og meget mere velsmagende måltid. Vi 
bruger kun råvarer af aller højeste kvalitet og som er i sæson. Vi har meget fokus på lokale producenter og det er 
en vigtig del af vores filosofi at bruge lokalt alle steder det er muligt.

Vi er stolte af at kunne præsenterer et højt service niveau i hele virksomheden. Alle tjenere er lært op i Restaurant 
Teglværksskoven og har hjertet på rette sted. Vi yder en ekstra indsats hver dag, fordi vi er stolte af det vi laver. Vi 
er individuelle og behandler vores gæster med respekt og gensidighed. 

Ring og hør nærmere på 65 98 11 64. Der er ikke noget der er for stort eller for småt.

Eksempler på totalarrangementer

Følgende er kun eksempler på vores kunnen. Brug det til inspiration og ring til os hvis der skulle være andre ønsker 
eller ideer.

535,- pr. person 
Velkomst med 2 slags snacks
3 retters menu
Øl, vand og vin under hele arrangementet 
Kaffe & te med sødt
Inkl. duge, servietter og blomster.
Vi sørger for opdækning og oprydning, samt kokke og tjenere under hele middagen (5 timer)

655,- pr. person 
Velkomst med 2 slags snacks
3 retters menu
Øl, vand og vin under hele arrangementet 
Kaffe & te med sødt
Natmad
Inkl. alt service (tallerkener, glas, bestik) duge, servietter og blomster.
Vi sørger for opdækning og oprydning, samt kokke og tjenere under hele festen (7 timer)

910,- pr. person  
Velkomst med 2 slags snacks
3 retters menu
Øl, vand, vin og spiritus under hele arrangementet 
Kaffe & te med sødt
Natmad
Inkl. alt i service (tallerkener, glas, bestik) duge, servietter og blomster.
Border & stole, betjent bar
Vi sørger for opdækning og oprydning, samt kokke og tjenere under hele festen (11 timer)
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Forretter – Hovedretter – Desserter
Ved arrangementer ud af huset, anrettes der på fade og i skåle. 

Alle retter er lige klar til at sætte på bordet.

Forretter 

Mousse af varmrøget laks
dild – kapers – cremefraiche

Rimet fisk
citron – salat på krydderurter – grønsagschips

Hønsesalat
bacon – svampe – tomat

Lufttørret skinke 
salat – parmesan – rygeostcreme

Hovedretter

Der serveres salat og årstidens grønsager til alle hovedretter 

Stegt kylling
syltede agurker – sky sauce – kartofler

Glaseret lammebov
gulerod – sennepssauce – kartofler

Grillet svinemørbrad
stegte rødder - flødesauce – tyttebær – kartofler

Oksebryst
peberrod – kål – valnødder – kartofler

Kalvemørbrad (+ kr. 50,-)
svampe – rødvinssauce – selleri – timian – kartofler

Desserter

3 slags ost
kiks – kompot – syltede nødder

Islagkage
chokolade – vanilje – frugt

Mørk chokolademousse 
appelsin – sprød chokolade

Marcipankage
mandler – hvidchokolade – citron

Citronfromage
flødeskum – frugtkompot

Ud af huset – min. 10 personer
Pris pr. person.

     2 retter    198,-
     3 retter    248,-
     4 retter    298,-
     5 retter    348,-

totalarrangementer
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Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Buffet 1, valgfri forret og dessert fra sæsonkortet
Ved arrangementer ud af huset, anrettes forretten og desserten på fade og i skåle. 

Alle retter er lige klar til at sætte på bordet.

Forret

Vælges frit fra vores forretskort

Buffet 1

Sprængt svinekam
sprød svær – salvie – flødesauce

Rosa stegt kalvetyksteg
timian – hvidløg

Grillet unghanebryst
tyttebær – syltede løg

Saltbagte kartofler
(nye kartofler i sæsonen)

Kartofler i flødesauce
muskatnød – løg

3 slags salater, alt efter sæson
cremefraichedressing – vinegrette

3 slags brød
smør

Dessert
Vælges frit fra vores dessertkort

Tilkøb af dessertbuffet, plus kr. 49,-

Ud af huset – minimum 10 personer
Pris pr. person.

  Buffet    158,-
  Forret el. dessert – buffet  198,-
  Forret – buffet – dessert  248,-
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Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Buffet 2, valgfri forret og dessert fra sæsonkortet
Ved arrangementer ud af huset, anrettes der på fade og i skåle. 

Alle retter er lige klar til at sætte på bordet.

Forret
Vælges frit fra vores forretskort

Buffet 2

Grillet oksemørbrad
perleløg – bacon – estragon

Sprængt kalvebryst
ristede svampe – portvinssauce

Glaseret lammebov
rosmarin – sennep – økologisk honning

Grønsags gratin 
persille – gouda ost

Saltbagte kartofler
(nye kartofler i sæsonen)

Kartofler i flødesauce
muskatnød – løg

4 slags salater, alt efter sæson
cremefraichedressing – vinegrette

3 slags brød
smør

Dessert
Vælges frit fra vores dessertkort

Tilkøb af dessertbuffet, plus kr. 49,-

Ud af huset – minimum 10 personer
Pris pr. person.

Buffet                                       198,-
Forret el. dessert – buffet       248,-
Forret – buffet – dessert         298,-

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Buffet 3, den helt store menu – ren forkælelse
Ved arrangementer ud af huset, anrettes forretten og desserten på fade og i skåle. 

Alle retter er lige klar til at sætte på bordet.

Forretsbuffet 

Lufttørret skinke
piment creme – parmesan – tomat 

Rørt torsk
citron – dild – creme fraiche 

Rimet laks 
rygeost – sprødt rugbrød – tyttebær

 

Hovedretsbuffet

Confiteret kyllingelår
rosmarin – syltede agurker

Plukket kalveskank 
bacon – svampe – estragon 

Glaseret svinekæber
gulerod – løg – portvinssauce 

Oksetærte
spidskommen – hvidløg – mild chili

Kartoffel gratin 

Feta – soltørrede tomater – oliven 

4 slags salater, alt efter sæson
cremefraichedressing – vinegrette

3 slags brød
smør – aioli 

Dessertbuffet

Panacotta
vanilje – citron

Chokolademousse
appelsin – sprød chokolade

Tiramisu 
kaffe – mascapone

Ud af huset – minimum 15 personer
Pris pr. person.

3 x buffeter     398,-

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Frokostbuffet
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet.

Tilkøb
Sælges kun i forbindelse med frokostbuffeten og skal tilkøbes til hele selskabet.

Ud af huset – min. 10 personer

Pris pr. person     198,-

Små rejer
mayonnaise – citron – hønseæg

Mousse af varmrøget laks
salat – syrnet fløde

Marinerede og stegte sild
karrysalat – kapers

Fiskefrikadeller
salat på kål og gulerødder – dild

_

Rullepølse
syltede løg – persille – sennep

Sprængt kalvebryst
peberrodscreme – pickles

Hønsesalat
champignon – tomat – estragon

Lun leverpostej
bacon – svampe

Pandestegt fiskefilet - 20,-
citron – remoulade

Rørt torsk - 20,-
dild – creme fraiche – persille 

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme

  
Hakkebøffer – 20,-

bløde løg – brun sovs 

2 slags oste
danske oste af forskellig art

Rygeostsalat
purløg – cremefraiche

Syltede nødder
hasselnødder – valnødder – mandler

Frugtkompot
vanilje – rørsukker

2 slags kiks
hvede – rug

_

Macipankage
citron – mandler – hvidchokoladecreme

Chokoladekage
hasselnødder – vanilje

Frugttærte
laves efter sæsonens udbud – cremefraiche

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Brunch buffet
Ved køb af brunch buffet skal selskabet være ude senset kl. 15.00, medmindre der tilkøbes 

yderligere, eller aftales andet.

Natmad
Natmad kan kun købes som tilkøb til andre menuer, pakketilbud mm.

Ud af huset – min. 10 personer

Pris pr. person     148,-

Yoghurt
müsli – kompot

3 slags pålæg
diverse sylte ting & tilbehør

Mousse af varmrøget laks
røræg – citron – salat

Lun leverpostej
svampe – bacon

Krydderpølser
slagterens de bedste

Bagte tomater
timian – hvidløg – havsalt

Cremet kartoffelsuppe
sprød bacon – purløg – brød

Dansk pølsebord
3 slags pølser – lun leverpostej – 2 slags brød – surt

2 slags tærter
salat – dressing

Hotdogs
med alt hvad hjertet begærer

Biksemad
syltede rødbeder – rugbrød – saucer – spejlæg

Pris pr. person     58,-

2 danske oste
kiks – syltede nødder – kompot

Marmelade

Pandekager
sirup – rørsukker

Muffins
chokolade – nødder

Frugt

Rundstykker & rugbrød

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Julefrokost 2017
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Tilkøb
Sælges kun i forbindelse med julefrokosten og skal tilkøbes til hele selskabet

Ud af huset – minimum 10 personer

     Pris pr. person  185,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild 

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep 

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Små rejer
mayonnaise – citron – æg

Graved laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet - 20,-
remoulade – løgkompot

Rørt torsk - 20,-
persille - butterdej – creme fraiche

Andebryst - 25,-
appelsin og sveskekompot

Svinemørbrad - 20,-
champignon a la creme – bløde løg

Glaseret hamburgerryg - 20,-
grønlangkål – sennep

Vaniljeis - 20,-
frugtsauce – sprød chokolade

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvet hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler  

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Luksus Julefrokost 2017 - alt hvad hjertet begærer...
Anrettet og lige klar til at sætte på bordet inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør

Ud af huset – minimum 10 personer

     Pris pr. person  295,-

Marinerede sild
karrysalat – æbler – dild 

Stegte sild
kapers – rødløg – sennep 

Kryddersild
tomat – nelliker – kanel

Små rejer
mayonnaise – citron – æg

Graved laks
rævesauce – dild

Pandestegt fiskefilet
remoulade – løgkompot

Rørt torsk
persille – butterdej – creme fraiche

Andebryst
appelsin og sveskekompot

Flæskesteg
rødkål – brun sovs – brunede kartofler

Svinemørbrad
champignon a la creme – bløde løg 

Glaseret hamburgerryg
grønlangkål – sennep

Lun leverpostej
ristede svampe – bacon

Æbleflæsk
røget spæk – bacon

Stegt medister
stuvet hvidkål – surt – svesker

2 slags ost
syltede nødder – kiks – kompot

Ris a´la mande
kirsebærsauce – kandiserede mandler

Honningkage
appelsin – hvid chokolade 

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.
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Alternativ Julefrokost 2017
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet, inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Piment sild
gulerod – rødløg – persille 

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade – appelsin & rødkålssalat

 
Håndpillede rejer

citron mayonnaise – rugbrødschips 
 

Graved laks
sennepscreme – smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder – svampe a la creme – små kartofler 

Lammepaté
rosmarin – hasselnødder – syltede beder

 
Fyldte andebryster

dadler – bacon – estragon
 

”Æbleflæsk”
sprængt svinebryst – bagte æbler – syltede løg 

_
 

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade – farin

Ris a’la mande
tørrede kirsebær – mandler

Ud af huset – minimum 10 personer

Pris pr. person.     275,-

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.



                                            Samarbejdspartnere
Ellestedet nr. 5
Ellestedet er en gammel centralskole, som er blevet moderniseret fra a til z. 
I foråret åbnede de dørene for gæster. De tilbyder kursusaktiviteter, udlejning 
af festlokaler med eller uden overnatning samt udlejning som stort sommerhus. 
Der er mulighed for at afholde fester med overnatning og morgenmad. Yder-
mere er der mulighed for konferencer eller møder på Ellestedet.

Fakta:
Antal gæster:    60 gæster (100 gæster) 
Overnatning:    20 værelser
Adresse:    Ellestedvej 5 - 5853 Ørbæk
Afstand fra Teglværksskoven:  18,8 km
Ejere:     Claudia Sehested Juul og Amalie Uhrenholt

Kontakt os for yderligere information om Ellestedet. 
www.ellestedet.dk

Sulkendrup Mølle
Sulkendrup Mølle er i dag ny renoveret og den perfekte ramme for sammen-
komsten, mødet eller kurset.
Vandmøllen er beliggende i kulturhistoriske og naturskønne omgivelser 
Sulkendrup Mølle var den sidste erhvervsaktive vandmølle i Danmark. I dag er 
møllebygningen ny renoveret, og stedet benyttes bl.a. til afholdelse af forskel-
lige kulturelle arrangementer. Derudover kan møllen lejes til private sammen-
komster samt af firmaer og organisationer, der ønsker at holde fester i rolige, 
historiske og naturskønne omgivelser.
På møllens engområde er der mulighed for at overnatte på møllens teltplads, 
og ved skoven er der overnatningspladser for autocampere.

Fakta:
Antal gæster:    54 gæster 
Overnatning:    Medbragt telt eller camper 
Adresse:    Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg 
Afstand fra Teglværksskoven:  9,9 km
Ejere:     Anette Lyholm og Jan Grønbæk

Kontakt os for yderligere information om Sulkendrup Mølle.
www.sulkendrupmoelle.dk
 

Frederikshøj
Frederikshøj Bed & Breakfast er beliggende på Østfyn nær Frørup i smukke og 
idylliske omgivelser. 
Straks man kører på den grusbelagte vej, langs den tætte allé og ankommer 
til den gamle herskabelige 4-længede gård, fornemmer man roen der hersker 
på dette vidunderlige sted. Frederikshøj er ny istandsat med et herskabeligt 
stuehus og dejlige værelser omgivet af den store park.

Fakta:
Antal gæster:    55 gæster 
Overnatning:    40 gæster 
Adresse:    Kogsbøllevej 66 E, 5871 Frørup 
Afstand fra Teglværksskoven:  12.5 km
Ejere:     Annette og Torben Poulsen

Kontakt os for yderligere information om Frederikshøj.
www.frederikshoej.com

Totalarrangementer 
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Samarbejdspartnere
Vi har nogle fantastiske velholdte og hyggelige forsamlingshuse på Fyn som vi har valgt at samarbejde med.   

Bovense forsamlingshus

Fakta:
Antal gæster:  100 gæster 
Adresse:  Baunemosevej 2, 5800 Nyborg
Afstand fra Teglværksskoven:  10,4 km
www.bovense-forsamlingshus.dk

Tårup Forsamlingshus

Fakta:
Antal gæster:  120 gæster 
Adresse:  Tårup Byvej 26, 5871 Frørup
Afstand fra Teglværksskoven:  13,5 km
ww.taarupforsamlingshus.dk

Herrested forsamlingshus

Fakta:
Antal gæster:  120 gæster 
Adresse:  Odensevej 100, 5853 Ørbæk
Afstand fra Teglværksskoven:  18,1 km
www.herrestedforsamlingshus.dk

Langtved forsamlingshus 

Fakta:
Antal gæster:  150 gæster 
Adresse:  Langtvedvej 15, 5540 Ullerslev
Afstand fra Teglværksskoven: 13,1 km
www.langtvedforsamlingshus.dk 

Davinde forsamlingshus 

Fakta:
Antal gæster:  80 gæster 
Adresse:  Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ
Afstand fra Teglværksskoven: 23,1 km
www.davinde.info 

Kontakt os for yderligere information om forsamlingshusene.
Vores totalarrangementer store som små kan leveres i alle lokaler efter Jeres ønsker hvad end det er hjemme 
privat, i firma regi eller andre festlokaler. 

Totalarrangementer 
65 98 11 64

totalarrangementer
fo rå r  -  s ommer  -  e f t e r å r  -  v i n t e r



Totalarrangementer 
65 98 11 64

Samarbejdspartnere

Art of Flowers

Art of Flowers er en freelance virksomhed, som ønsker at opfylde alle kunders behov inden for service, design, farver 
og dufte af blomster.
Carina er freelance blomsterdekoratør og udlært hos Bering i København, hvor hun har fået en grundig uddan-
nelse med mange forskellige opgaver og mange store udfordringer.
Siden 2005 har hun haft sin egen virksomhed og arbejdet som freelance blomsterdekoratør. Hun har derfor ingen 
åbningstider at tage hensyn til, men kan tilpasse hverdagen efter kundernes behov. 
Der er ingen grænser for, hvad hun kan løse af opgaver. Carina er glad for udfordringer og har megen erfaring i, 
at opfylde kundens ønsker og behov.

Kontakt os vedrørende en aftale, hvor I kan se billeder og få en uforpligtende snak omkring de ønsker, I måtte have.
www.artofflowers.dk

Musik

5 mands band: 
Mr. Argiris band er et veletableret band, der spiller mange forskellige musikgenrer.
Alt lige fra 60´er-rock, alm. pop til det mere rockede som f.eks. en klassiker med Dizzy Mizz Lizzy bliver fortolket på 
bandets helt egen måde.
Mr. Argiris tilpasser deres repertoire til netop Jeres arrangement og garanterer en festlig aften for dig og dine 
gæster med hits alle kender.
www.mrargiris.dk

3 mands band og pianist:
Clazified er bandet til det kræsne publikum, der ikke vil nøjes, men vil have det bedste. De spiller hits fra de sidste 5 
årtier med nerve, personlighed og overskud, der kan få enhver fest til at blive fantastisk. 
Musik til bryllupper – fødselsdage – firmafester – julefrokoster. 
www.clazified.dk

Solo eller duet:
Thomas Johansen spiller alle de gense klassiker enten alene eller sammen med dygtige sangerinder. De spiller nyt, 
gammelt, evergreens, 80’r hits, kendte duetter og meget mere. Musikken bliver tilpasset det pågældende arrange-
ment.
www.thomasjohansen.dk

Musiker:
Lars E. Nicolajsen spiller alle de gamle klassiker både under middagen og til dansen. Lars’ repertoirer er bredt og 
han spiller til enhver given lejlighed. Han tilpasser sig det enkelte arrangement og er meget dygtig til at skabe en 
hyggelig og uformel stemning.
www.larsnicolajsen.dk

Sanger & Musiker:
Søren Okholm er diplomuddannet sanger ved det fynske musikkonservatorium og musiklærer. Han spiller både solo 
og i partybandet Okholm og Pistolerne. Bandet er et af DK’s fedeste partybands. Med et smagfuldt og varieret 
repertoire af de klassiske hits fra de sidste 5 årtier tilsat de nyeste dansehits er der garanti for feststemning på et-
hvert dansegulv.
www.sokholm.dk

totalarrangementer
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Vi glæder os til at se jer....

Ellinge Forsamlingshus  -  Gl. Byvej 12  -  5540 Ullerslev

info@ellingeforsamlingshus.dk 
www.ellingeforsamlingshus.dk

Tlf. 65 98 11 64

Restaurant Sct. Knuds -  Slipshavnsvej 16 - 5800 Nyborg

info@restaurantsctknuds.dk 
www.sct-knuds.dk

Tlf. 65 31 60 04

Restaurant Teglværksskoven  -  Strandalléen 92  -  5800 Nyborg

info@teglvaerksskoven.dk 
www.teglvaerksskoven.dk

Tlf. 65 31 41 40


