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GLØGG OG
ÆBLESKIVER
Lørdag den 15. december
kl. 12.00.
Kom og bliv forkælet med dejlig varm Gløgg og lækre
hjemmelavede Æbleskiver.
Vi kan alle bruge et lille pusterum i den travle juletid, så
her er chancen for at slappe af, og nyde den dejlige
julestemning, der er i Marinestuen.
Bestyrelsen glæder sig til at se medlemmer, medlemmer af
Venneforeningen samt annoncører til en rigtig gang
julehygge i stuens dejlige og varme atmosfære, det er
selvfølgelig med ledsager efter eget valg.

Mød op i dejligt julehumør
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Lørdag den 29.
december kl. 13.00
Nytårskur 2018
Stuen er åben fra kl. 11.00 til kl. ?????.

Så nærmer vi os igen et nyt år, og kalenderen for 2019 skal i brug.
Med den succes vi havde sidste år, synes vi i bestyrelsen, at det må vi gøre
igen i år. Samtidig med at 2018 rinder ud om få dage, vil vi på den festligste
og hyggeligste vis byde det nye år velkommen, selvom det først er den 31.
december kl. 24.00 efter at rådhusklokkerne har givet deres besyv med.

Mød derfor op i festligt humør og vær
med til at fejre dagen med lidt
champagne og dertilhørende
hjemmelavede kransekagesnitter og
petit fours.
(Vores super konditor har sagt ja).

Dresskode:
Dresskoden fungerede jo fint sidste år, så ingen ændring.
Farvede næser (naturlige/kunstige) giver også adgang.
Hatte, briller, tudehorn, bordbomber,
serpentiner, godt humør og lignende
ser vi gerne at I tager med den dag.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.
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Vi har desværre været nødt til at stoppe med den
lune ret, som vi plejer at have den første lørdag i
hver måned, årsagen er, at vi mangler hjælp i
kabyssen om lørdagen.
Skulle der være hjælpende hænder, ude i de små
hjem, som kribler efter at give et nap, så kontakt

Sanne på tlf.: 26 28 73 01
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Mail-adresser efterlyses
Da mange tilsyneladende har skiftet mail-adresse,
skal vi, på vores grædende knæ, bede Jer om at
sende den rigtige mail-adresse til
mastekranen@stofanet.dk.
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