Den 22. oktober 2021
Kabe NytårsTræf Sjælland 2021 / 2022
Onsdag 29. december – Søndag 2. januar 2022
Afholdes på Boeslunde Camping, Rennebjergvej 110, 4242 Boeslunde
Betaling pr. Overnatning: Aftalt denne flotte pris Pr enhed m/2 Voksne uden strøm kr. 160/Ekstra Voksen person i enhed m/2 Voksne kr. 80/-. Pr enhed m/1 Voksen uden strøm kr. 80/Børn 0-11 år kr. 40,- børn 12 år =voksen + Strøm fast pris 38kr/ + miljøtillæg pr. person 5/-kr,
Hund kr. 15/- samme gode pris ved ankomst Tirsdag, som afregnes med campingpladsen.
`
Tilmelding : Er åben fra nu og Senest onsdag 1. december 2021 sendes til træfholder Kabe 969
Gitte Holmegaard på e-mail til ghcregnskab@mail.dk. Hvorefter I vil modtage en bekræftelse om
deltagelse. Max deltagere 40 personer.
Program:
Onsdag den 29. december 2021, ankomst hen over dagen, som man har lyst.
Torsdag :

kl. 10:00 Standerhejsning Dagen til fri disposition
kl.19:30 Mødes i fællesrummet ”Stalden”
medbring egen kaffe/The/ drinks. Vi giver kagen.

Fredag:
31. dec

Kl. 16:00 Borddækning med egne tallerkener/ bestik/glas/ kopper
og man medbringer egne drikkevarer til aftenen.
Kl. 17:30 Bydes på Velkomstdrink
Herefter ser/ hører vi Dronningens Nytårstale

Kl ca18:30 Kokkens Festbuffet, består af
Tunmousse pyntet med salat, tomat, citron, dressing, hertil brød.
Kyllingebryst farseret med soltørret tomater og salatost,
Kalvecuvette gourmetkrydret
Grovratatouille grøntsager i tomatsauce
Flødekartofler & små bagte kartofler med timian,
Pastasalat med grøntsager & lufttørret salami
Hjemmelavet grøntsagstærte med porre
Mixet bladsalat med pasta og nøddeknas,
Hjemmelavet tzatziki, hvid balsamico dressing, flute.
Og så Tar` Vi en lille sang ind imellem
Dessert:
Overraskelse J Trifli….
Herefter: Småkager / chokolade / Chips til EGEN medbragt kaffe
Kl 24:00 Serveres Asti dolce og kransekage og Vi ønsker GODT NYTÅR.
Kl 00:30 Herefter deltager Alle i oprydning, man hjemtager Selv egne tomme
flasker og dåser. Vi siger Godnat.
Lørdag:
kl. 13:00 Fælles spisning af egen medbragt mad og rester (hvis der er nogen)
1.Jan 2022 og egen medbragt Kaffe.
Kl. 18:00 Fælles spisning af egen medbragt mad
Søndag:
kl. 10:00 Standerstrygning og Tak for denne gang
Forret:
Hovedret:
Buffet:

Betaling:

Senest 2. december 2021
Kr. 550/- enhed 2Voksne, kr. 275/- pr ekstra voksen i samme CV &
Kr. 275/- enhed 1voksen, kr. 165/- Børn 5-11år kr. 225/- Børn 12-15 år
Incl. i prisen er Kage Torsdag aften, velkomstdrink, menu fredag aften med tilbehør,
Chokolade / småkage/ chips, kl 24 Asti / kransekage.
Beløbet afregnes til klubbens konto Reg.nr 5350 kt.nr 000 024 1750 –
Mærkes: Nytår Sjæ +kabe nr
Man er først endelig tilmeldt når betaling er modtaget hos kasserer.
Fyrværkeri ses helst ikke og er ikke tilladt på campingpladsens grund, kun tilladt på
marken overfor og med retning ud over åben mark, da campingpladsen ligger tæt på
husområde og huse med stråtag.

Ankomst:

Vi er på pladsen fra Onsdag formiddag,

Træfholdere: Gitte Holmegaard & Anders Christensen Kabe 969 e-mail ghcregnskab@mail.dk
Tlf. Gitte 40324034 / Anders 40885434
Vi håber meget at der blandt deltagerne er nogen der vil være hjælpere, da vi pt. nu
kun er Os 2 Anders & jeg. Alt er tilrettelagt og vil være indkøbt, maden leveres på
adressen.
Ønskes yderligere information er man velkommen til at ringe.

