
Julebord 2021 

Årets julebord går av stabelen lørdag 4. desember kl 

18:00 og det blir arrangert i Kommandantboligen i 

Gravdal. Samme prosedyre som hvert år nå altså 

bortsett fra klokkeslettet. Vi ønsker å begynne tidli-

gere pga. at det erfaringsmessig blir veldig lite tid til 

den levende musikken som vi har bestilt. I år er vi 

tilbake til Trionor fra Norheimsund. De vil spille taffel 

til maten, akkompagnere oss til allsangene og selv-

sagt spille opp til dans når vi er så mette at vi knapt 

kan røre oss! :-)  

Taler blir det nok, uvisst hvilke utenom formannens  

tale. Den er jo bankers. BVK vil som vanlig dekke ut-

gifter til lokalet og musikken.  

Husk det som har vært sagt mange ganger tidligere: 

Dette er en god investering overfor de som lever 

med oss bilgalningene. 

 

Priser julebord 2021: 

 

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.  

Pris pr. pers: Kr. 745,- 

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 Lars Olav Lofthus på email: 

larsolavlofthus@gmail.com eller SMS til 476 11 283  

Det er KUN én meny, så det er ikke nødvendig å opp-

gi hva man vil spise, MEN SI IFRA OM DU VIL HA VEL-

KOMSTGLØGG MED ELLER UTEN ALKOHOL. 

 

Påmeldingsfrist: 14. november. 

Betalingsinformasjon vil bli opplyst når det nærmer 

seg. Det vil også være mulig å betale med VIPPS. 

OBS! I disse tider må vi også ta høyde for at Covid-19 

kan sette en stopper for hele arrangementet. 

Styret BVK 

Foto: Kommandantboligen 

Foto: Per Åge Hesjedal 

Årets visevert/julebordsgeneral: Rolf Andersen. Komi-

teen består av Rolf Andersen, Unni Jensen og Lars Olav 

Lofthus 


