
 

 

Teknisk og pædagogisk redegørelse for udførelse af  

opgaven med tilmelding til Julefrokosten 2017. 
 

Julefrokosten arrangeres i år af bl.a. medlemmer af bestyrelsen. Også denne gang 

har hr. Erik Lund-Thomsen tilbudt at være ankermand for hele arrangementet, 

hvilket som bekendt borger for kvaliteten. 

 

Så du skal henvende dig til Erik mht. betaling, menuen, og ligeledes hvis du har et 

forslag mht. underholdning under julefrokosten.  Vi bruger kun skønsang denne 

ene gang om året, så kast dig gerne ud i øvelsen med at digte en vise, gerne om 

og med dine klubkammerater, som sikkert tåler en kærlig omtale. Det vil glæde 

bestyrelsen. Sidstnævnte står gerne til rådighed for ros i en sang. 

 

Sådan melder du dig til: 
 

1. Du skriver dig med skønskrift på tilmeldingslisten her ved siden af. 

2. Har du ægtefælle, kæreste etc. med, så skriver du jer på i hver sin linje. 

3. Deltagerprisen betaler du derefter til Erik.  Prisen er for seniorer kr. 150.  

Det samme for gæster og kr. 75 for juniorer. 

4. Forhåbentlig er du frisk til at levere et af menupunkterne på den opsatte 

menuplan, og du kontakter så Erik, så I sammen kan finpudse 

menupunktet. Kun Erik skriver på menulisten. 

Erik koordinerer undervejs de enkelte menupunkter, så det hele ender 

med en rigtig dejlig menu, og således, at der ikke opstår 

uhensigtsmæssige menupunkter, ikke tilpassede mængder etc.  

5. Ønsker du det, så kan du få udgiften til maden helt eller devist refunderet. 

Det ordner du med Erik. 

6. Vi skal gerne være nogle folk til at pynte lokalerne, til at dække borde etc.  

Vi skal også være nogle folk til de sidste indkøb, så meld dig gerne til 

opgaven, som Erik også koordinerer. 

Vi skal desuden være et hold til rengøring af lokalerne dagen efter 

julefrokosten. Så meld dig til, så vi også kan få løst den del af festen. 

7. Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt Erik eller Kjeld. 

Lad os sammen få gennemført en rigtig hyggelig julefrokost, så alle får en virkelig 

god dag, og således at vores pårørende etc. også kan opleve, hvor rart vi har det 

sammen i Bjørnen. 

Med venlig hilsen og højtagtelse, 

Bestyrelsen 

 

  


