
Nytår 2018-2019 
 

 

 

Så er der lagt op til et brag af en fest, med dejlige  

mennesker og god mad . 
 

Vi mødes alle i klubhuset kl. 16, hvor vi ved fælles hjælp omdanner det 

respektable lokaler til en festligt base for dette års  

NYTÅRSKALAS. 

 
Samtidig bliver der lagt (sidste) hånd på de delikatesser vi senere skal nyde ved det 

festligt dækkede bord. 

 
Da dronningen har meldt sin ankomst digitalt kl. 18, er der en lille velkomstdrik til alle 

på dette tidspunkt.  
Af sikkerhedsmæssige årsager serveres der IKKE saltstænger, da der er personer tilstede der mener disse er 

velegnede som kasteskyts.—måske finder vi noget andet der kan fremkalde den naturlige tørst. 

 
Herefter serveres den lækreste rejelagkage til forret, som er skabt af blide hænder, og ikke 

mindst med kunstnerisk afpyntning af Snobben. 
Hertil serveres et glas vin efter eget ønske, så længe du ønsker den vin der er sat på bordet. 

 

Musen har været på folden og skåret en luns af en Bison, der på blideste vis er ført til stege-

gryden, og garneret med rodfrugter, karamelglaserede løgringe, og diverse andre lækkerier. 
Igen har vinbonden høstet lidt druer der er til fri afbenyttelse så længe lager haves. 

 

Desserten er konstrueret af Sonja, der på smukkeste vis har kreeret årets sidste dessert. 

Det er en hemmelighed hvad den består af. 

 

Herefter er der fri leg og plads til dans på gulvet, mens der på et tidspunkt kommer 

chips på bordene hvis vi husker det. 

 

Kl. 0.00 hopper vi ind i det nye år sammen og siger tak for det gamle. Her er klubben vanen 

tro vært ved lidt bobler og et stykke kransekage. 

 

Der bliver desuden serveret lidt natmad på et tidspunkt. 

 

Prisen for at være deltager ved årets sidste og næste års første fest er 250 kr pr. snude. Børn 

under 15 er med til halv pris.  

 

Tilmelding og betaling senest d. 21/12  

enten på mobilpay til Mus ( 22359075)   

- eller kontant i en kuvert i  pengekassen.  

 

Vi glæder os til at feste sammen med DIG. 

Nåtårsfiduserne : Lyllian, Snobben, Sippen ,Sonja og Mus 

 
Der er naturligvis morgenmad til de overnattende—giv lige et praj, hvis du ved det på forhånd :-)  

Festen du ikke vil 

gå glip af …
. 

KOM
 

FRIS
K 


