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PROGRAM:
•  Ved ankomsten venter der en god stærk kop varmende kaffe og lidt kage og 

sødt til de halvsultne.

•  Til aften ’’slagter’’ vi pattegrisen. Vi tænder en rigtig ild i tørt velduftende træ 
og indhyrede ’’eksperter’’ sørger for veltilberedt gris med sprød svær. Hertil et 
valg af salater og passende tilbehør. 

•  Desserten er både sød og frisk – og rigelig. Hertil et glas der vil overraske de 
fleste. 

•  Baren åbnes kl. 15 og frem til den lyse morgen sælges der vand, øl, vin og 
shots til rimelige priser.

• Søndag er der morgenmad fra kl. 8 (ca.??)

Lørdag eftermiddag er der stumpemarked. Se godt efter hvad du har liggende i kasserne og på hylden. Tag 
det med du ikke mangler eller behøver og lav et godt salg. Tag gerne en hel cykel med. Omkring midnat 
kårer vi det bedste salg, som præmieres en passende flaske.
I løbet af aftenen kårer vi: aftenens bedste indlæg! Alle inviteres til at fortælle en morsom vits, en god 
historie (sand eller falsk) eller til at vise et kort trick eller magi. Vinderen belønnes med en flaske med et 
passende indhold af sydeuropæisk selvforståelse.
Medbring dine fotos fra 2020 og 2021 på et USB stik. Fedt med et godt billedshow. 

TILMELDING: SENEST 10. JANUAR 2022
Af hensyn til ikke mindst kokken er det nødvendig med forhånds tilmelding og forudbetaling. 
Tilmelding skal ske til Kurt Bech på tlf. nr. 5117 4195 eller pr. mail: kurtbech2@gmail.com 
Forudbetaling til klubbens kasserer Leif Rygård: Telf. nr. 2012 9291. 

Bank Konto nr.: 9388  -  0001137425  
MobilePay:  2012 9291

Afrejse i løbet af søndag formiddag.  
NB. Et eventuelt overskud tilgår klubkassen

NYTÅRSAPPEL�
BRANDVARM LAVERDA HYGGE, DEN 5 – 6. FEBRUAR 2022

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN ELLER 
ENDNU BEDRE, MELD DIG TIL!
Kurt Bech står i spidsen og meget glædeligt,  

er han supporteret af Leif og Leo.  
Lige så værdifuldt er der opbakning fra flere nordjyske medlemmer, som har 

givet tilsagn om moralsk og praktisk bistand. Kan det være bedre?

HUNDAHLSGAARD
THORUPVEJ 53, AGGERSUND,  

9670 LØGSTØR
https://hundahlsgaard.dk/

Huset er beliggende ved Jammerbugten i naturskønne omgivelser. Området 
byder på smukke seværdigheder og spændende aktiviteter for både store og 

små. Bliver det som på Assentoft Kro?  
Nej det gør det ikke – ikke helt, men det bliver lige så godt 

 men lidt anderledes.

OVERNATNING:
Der findes et antal sengepladser i dobbeltværelse og flerpersoners værelser. Herforuden er der 
rigtig megen gulvplads. Det er muligt at finde et ugenert hjørne, så tag bare en drømmeseng 
eller luftmadras med. Først til mølle princippet gælder ved overbookning af sengepladser.

Sengetøj forefindes. Sengelinned kan tillejes for kr.50. Du kan medbringe eget sengelinned efter 
ønske. Medbring eget håndklæde.

Pris for denne enestående weekend: 550 kr. / person.inkl. aftensmad, overnatning og morgenmad.

Pris uden overnatning: 300 kr.

Appellen gennemføres under hensyn eventuelle Corona restriktioner.Appellen gennemføres under hensyn eventuelle Corona restriktioner.

Appellen gennemføres under hensyn 
eventuelle Corona restriktioner.

Ændringer / aflysninger annonceres på  
hjemmesiden


