
Sankt Hans Bingo Tirsdag d. 23.juni kl. 14

Kære alle.

Vi gentager succesen og er klar med en ny omgang bingo d.23. Juni kl. 14.00
Det bliver et brag af en online Bingo sommerafslutning, hvor du bl.a kan vinde herlige øl brygget 
på islandsk gletsjer vand fra 69* North. Derud over vil der være quiz, amerikansk lotteri og masser 
af hygge naturligvis.
Denne gang vil du blive inviteret privat på Facebook, således at det bliver en lukket gruppe, kun til 
dig, som køber en bingoplade. Vi har lavet det en smule om siden sidste gang, for at udbedre de 
tekniske udfordringer vi oplevede sidste gang. Nærmere info omkring spillet kan du se på næste 
side. 

Vi har fortsat nogle præmier til overs fra sidste gang, men kunne godt bruge lidt flere. 
Såå, hvis du brænder inde med alt for mange hjemmehæklede karklude, fletværk, glasting, 
grydelapper eller andet som du kunne have lyst at donere til de aktive bingospillere, så er du 
hjertens velkommen til at komme forbi. 
En plade inkl. amerikansk lotteri koster 30.-
Lis og jeg er her fortsat mellem 10-14 mandag-torsdag og du kan altid ringe til mig på 72496731 og
aftale nærmere.

Vi glæder os til at spille med jer!

Mange kærlige hilsener fra

Heidi og Stine

Vi elsker at råhygge!



TRIN FOR TRIN MANUAL TIL BINGO SPIL D.23.JUNI KL.14.

1) Du køber din plade og afhenter den på Gribskov Seniorcenter. (I samme ruf har du mulighed for 
at donere en gave til spillet, men bestemt ikke et must). Den koster 30 kroner og du kan max købe 
to pr. person.

2) Du modtager en invitation på Facebook til Begivenheden Bingo. Du acceptere denne
invitation ved at trykke deltager. Du kan se din invitation under notifikationer (er
markeret med en klokke inde på facebook).

3) Det er nu blevet d.23.juni og klokken er 13:45. Nu begynder begivenheden. Det første kvarter er 
ment til at logge ind, se og hører om lyden og billedet er okay. Du kan evt ringe, hvis du har 
tekniske problemer. Bjarne vil være behjælpelig ved al henvendelse.
Lykkedes det dig at logge ind og er lyden og billedet helt i top, har du nu mulighed for at skrive 
med mig og alle de andre som er med i spillet. Dette kan du gøre i kommentarfeltet, som er ved 
siden af billedet. Desuden kan du skrive med alle de andre deltagere.

5) Spillet starter kl.14, hvor jeg begynder at råbe numrene op. Vi starter med den øverste plade.
På den øverste plade gælder det nu om at få en vandret række. Du krydser de opråbte numre af med 
en kuglepen. Er alle numrene på én af dine rækker råbt op har du bingo.
Så skriver du i chatten BINGO. Derefter skriver du numrene som du har bingo med. Vi gennemgår 
nu om dine numre er rigtige. 
Er dette tilfældet skriver vi dit navn på en gave, som ligger heroppe og venter på dig.

6) Nu gælder det om at have 2 rækker på første plade og til sidst hele pladen fuld.

7) Efter 1. plade er det tid til at spille på den 2.plade. Her gælder det igen om at have først 1, så 2, så
hele pladen fuld.

8) Til sidst spiller vi på den tredje plade. Først en række, så to rækker, så hele pladen fuld.

9) Ind imellem vil der være quiz og amerikansk lotteri, hvor man også kan vinde præmier.

10) Har du været heldig og vundet, kan du hente dine gevinster mandag-torsdag mellem kl.10-14.

Bedste spillehilsener fra

Stine


