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Ett samtal – vi fixar resten!
Kalaskoket-Mötesplats Fasetten 
har alltid något gott för dig. 
Luncher, konferenser och 
catering är vår specialité. Varför 

hos oss? 

Vi tar hand om dig och dina 
gäster på ett professionellt sätt!

Vårt mål är att ge hög 
kvalitet och service och 
alltid ha en god relation 
till våra gäster

Har du några frågor?
Kontakta Annette Fassl

0733-24 72 72
annette@motesplatsfasetten.se

Skicka e-post! Ring! Besök oss! Det finns många sätt 
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du 
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Aktiviteter - Julen 2015

Pepparkaksbygge
Varje lag skall här bygga ett pepparkakshus, med hjälp av byggsats, dekoration och
mycket kreativitet tävlar lagen om vem som bygger det finaste pepparkakshuset
När mästerverken är klara väntar vernissage och vi utser det finaste och mest
kreativa huset.
Tidsåtgång: 1,5 h

Christmas Quiz
Hur mycket kan ni om julen och dess traditioner? Testa era kunskaper i vårt
Christmas Quiz! En varierad frågetävling där alla frågor har en gemensam
nämnare – Julen!
Tidsåtgång: 1 h

Julstressen
På 60 sekunder ska varje lag lösa olika utmaningar som alla har med julen att göra.
Varje lag väljer ut en lagkamrat per omgång som skall möta de övriga lagens
utmanare. En rolig aktivitet som bjuder på många skratt.
Tidsåtgång: 1 h

Klappjakten
Här plockar tomten upp olika julklappar ur sin säck som sedan auktioneras ut.
Julklapparna kommer att ha mer eller mindre betydelse i den mångkamp som
följer, där lagen som bjudit på ”rätt” julklappar får fördel i vissa grenar. Här gäller
det för lagen att få ihop så många tomtar som möjligt för att ta hem vinsten.
Tidsåtgång: 1,5 h
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Tomtejakt
Med hjälp av GPS och fotogenlykta skall lagen ge sig ut på tomtejakt. Framme vid
varje tomte finns det en uppgift att lösa och när vi återsamlats räknar vi samman
poängen och utser vinnande lag.
Tidsåtgång: 1,5 h
 

Julgåtan
Vi börjar med att dela in er i lag, därefter ska ni lagvis tävla mot varandra och lösa
flera uppgifter. För varje vunnen gren får ni ledtrådar som är viktiga att ha i den
sista och avgörande sluttävlingen. 
Tidsåtgång: 1,5 h

 


