
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Du ønskes velkommen til den hyggelige julebustur  

- som i år går til Den Gamle By i Århus, onsdag den 2. december 2015.  
Bussen kører fra Mødestedet kl. 9:30, og vi er hjemme igen kl. 17:30. 

• Bindende tilmelding kan ske til Karin Borup på tlf. 4015 6523, eller  
Karin kan også træffes på hygge-fredage i lige uger på Mødestedet.  
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 25/11 2015. 

• Busprisen er 100 kr. /person, og som skal falde ved tilmeldingen.  
Beløbet kan indsættes på foreningens konto: 6864-0001036246, eller betales direkte til Karin. 
Du er velkommen til at inviterer en ven eller to med til ”støttemedlemsprisen” (100 kr.). 

• ”Aktive” medlemmer får beløbet tilbage i bussen (dette gælder ikke for Støttemedlemmer). 

• Entré til Den Gamle By er 135 kr./pers., og som købes på stedet; børn under 18 år, gratis. 
 

 
 

Velbekomme! 
Julefrokosten afvikles den 11/12 2015, kl. 18.00 på Mødestedet.  

Menu: Julefrokostbuffet fra Sejlklubben: Hvide og røde sild med tilbehør, 

Fiskefilet med remoulade, Æg og rejer, Røget laks med røræg og asparges, Frikadeller med 
rødkål, Medister med grønlangkål, Ribbensteg med svedsker, Mørbrad med champignon a´la 
creme, Ost m/ druer, Æbleflæsk, Ris a´lamande med kirsebærsauce. Brød og smør. 

• Bindende tilmelding kan ske til Karin Borup tlf. 4015 6523 eller Karin 
kan også træffes på Mødestedet til hyggefredage i lige uger.  

• Sidste frist for tilmelding er fredag den 4/12 2015. 

• Prisen er 100 kr. pr. medlem ved tilmelding. Beløbet kan indsættes på foreningens bankkonto: 
6864-0001036246, eller betales direkte til Karin. 

• ”Aktive” medlemmer får beløbet tilbage, når vi ses ved julefrokosten, (dette gælder ikke for 
Støttemedlemmer). 

• Husk selv at medbringe:  

• Service, til eget brug (tallerkener, glas, bestik og kop) 

• drikkelse efter eget ønske og en lille  

• pakke til den traditionelle pakkeleg efter frokosten  
 

 

Du er også meget velkommen til: 

• Helles diasshow og fortælling fra USA –tur nr. 2, fredag den 13/11 på Mødestedet! 

• Fredags-Julehygge den 27/11 2015, kl. 13-16, hvor de, der har lyst, laver juledekorationer 
m.v. og foreningen er vært ved gløgg og æbleskiver! 

NYHEDSBREV 
Indbydelse til Julearrangementer 2015  


