
Julebord 2018 

Vi annonserer årets julebord. Årets julebord går av 

stabelen lørdag 1. desember kl 19:00 og det blir ar-

rangert i Kommandantboligen i Gravdal. Samme 

prosedyre som hvert år nå altså. Vi har også i år le-

vende musikk ved vossingen Arnstein Klovning som 

spilte også for oss i fjor. Han vil spille taffel til maten, 

akkompagnere oss til allsangene og selvsagt spille 

opp til dans når vi er så mette at vi knapt kan røre 

oss! :-)  

Om det blir noen taler i år, tja, det får vi se, men for-

mannens tale kommer nok. BVK vil som vanlig dekke 

utgifter til lokalet og musikken. I fjor dekket BVK 

også litt av kuvertprisen, men sett i lys av sviktende 

inntekter fra Vårmønstringen (kr. 0,-) og en del høye 

driftsutgifter, samt at utvidet sponsing ble kritisert 

under årets Generalforsamling, så vil man i år måtte 

betale kuvertprisen fullt ut. Hva den blir vet vi ikke i 

skrivende stund, da Alvøen Selskapsservice, som dri-

ver cateringen ved Kommandantboligen, ennå ikke 

har opplyst kuvertprisene for 2018. Men husk det 

som har vært sagt mange ganger tidligere: Dette er 

en god investering overfor de som lever med oss bil-

galningene. 

 

Prisen vil i år bli ca: 

(vi estimerer i fht. til reell kuvertpris i 2018) 

 

JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED DESSERT  

Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett  

Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål, 

surkål, fjell mandel poteter og julesaus  

***  

Husets karamellpudding, multekrem og riskrem med 

hjemmelaget bringebærsaus.  

Kr 650,- pr. pers. (estimert pris). 

 

Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også bli 

en marsipankake med kaffe etter bordsetet. 

Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til 

bords, og evnt. påfyll underveis.  

Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på 

dette arrangementet. 

 

Påmelding kan gjøres til Arve Moen på email: 

armoen@online.no eller SMS til 90840442 eller når 

han har med seg listen på våre arrangementer. Det 

er KUN én meny, så det er ikke nødvendig å oppgi 

hva man vil spise, MEN si gjerne om du vil ha gløgg 

med eller uten alkohol. 

Påmeldingsfrist: 16. november, og den er endelig.  

Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangementet 

nærmer seg. 
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