
 
 

Så er der tid til julehyggeaften. 
 

Juletiden nærmer sig med stormskridt, og så bliver det tid til at mødes til afslutning 

af et år med mange hyggelige timer, som vi har haft sammen. Vi glæder os til at møde jer  
 

fredag, den 25. november 2016 kl. 19,00 i IT-huset. 
 

For at gøre det spændende og lækkert, vil vi igen i år appellere til 

søstre, brødre, lærlinge og kommende lærlinge om, 

mod betaling af råvarerne, at bidrage til en spændende og varieret menu.  

Prisen for aftenen vil blive beregnet når alle, der har bidraget til maden har oplyst 

undertegnede om deres udgifter, beløbene bliver derefter lagt sammen, og delt ud i 

det antal, der deltager i julehyggen, og vupti har vi kuvertprisen . 

Hver især medtager selv det de ønsker at drikke til maden, og har du/I en smagsprøve eller to af årets 

produktion, er der sikkert nogen blandt det hyggelige selskab, der gerne vil smage. 
 

De af jer, der har lyst til at bidrage med noget spændende til julefrokosten 

bedes sende forslag på nogle forskellige retter, I vil dele med os, 

til mig på mail: cconradsen@yahoo.dk  

senest den 10. november 2016. 
 

Vi har ved laugsmødet snakket om, at vi gerne vil begrænse os til omkring 6 -7 retter, samtidig gør vi 

opmærksom på at portionerne skal tilpasses antal deltagere. 
 

Vi vil så ud fra de forskellige tilbud vælge og sammensætte menuen, så vi undgår for mange dubletter. 

I vil senest den 18. november 2016 

få besked om, hvad der skal laves og hvor mange der er tilmeldt. 
 

Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du/I vil bidrage med noget spiseligt, og du/I er selvfølgelig også 

velkommen til julehyggeaftenen selv om du/I ikke bidrager til maden, 

vi skal nok blive mætte alle sammen, tilmeldingsfristen for deltagelse i julehyggeaften 

er også her den 10. november 2016. 
 

I løbet af aftenen vil der være kåring af årets drambrygger 2016. 

Derefter laver vi en lille pakke leg. For at deltage heri, medbringer 

hver person 1 spændende pakker til 30 kr.,  

jeg vil medbringe terning og minutur og raflebæger til brug ved pakke legen. 

Alle vil få 1 pakker med hjem fra pakke legen. 
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