
Juleafslutningen d. 29. november 2017 

 

Forventningen var stor da 24 glade formiddagsdamer ankom kl. 13 for at deltage i klubbens juleafslutning.   

Der var dækket op med ét langt bord inde i sidelokalet. Det gør det mere hyggeligt og ikke mindst varmere. 
Bordet var fint pyntet med lys og gran og Guttes fine julepynt. 
 
Damerne fik tildelt et nummer til en siddeplads og deres gave fik et andet nummer til brug ved uddeling af 
julegaverne.  Derefter gik jagten ind på at finde sin plads ved bordet, for numrene var godt blandet, så 
nogle måtte lede længe. 
 
Else bød velkommen til alle og vi sang den første julesang "Nu tændes tusinde julelys".  Godt vi har Gutte til 
at synge for!!    
 

 
 
Hovedretten var flæskesteg med tilbehør. Det så dejligt ud og smagte fremragende. Herefter blev det 
"golfdamens" tur til at fortælle, hvad der var hændt i det forgangne år. Det blev fortalt af Lizzie Andersen, 
som havde haft den glæde at have ejet hende i et år. Men som traditionen er, blev næste vinder af damen 
udtrukket, og denne gang var Grethe Olsen den heldige vinder.  Hun har lovet at passe godt på hende indtil 
næste år. 
 
Da ris à l'amanden med kirsebærsovs kom på bordet, ville Vibs  vide, om der var mandel i hendes portion. 
Medhjælperen kom i tanke om, at de havde glemt at putte dem i.  Heldigvis var ikke alle portioner delt ud, 
men det indebar, at de fleste mandelgaver gik til den sidste halvdel af bordet.  De heldige var Annette 
Mørch, Renate Waring, Lizzie Andersen, Birgit Nonbo og Birte Markdal. Gaverne var lavet af Gutte og var 
fine små strikkede julekurve til pynt på træ eller bord. 
 
Jule Rationaliserings sangen blev sunget og bagefter delte Pia julegaver ud til de rette modtagere.  Alt blev 
beundret, og dernæst ønskede vi hinanden en god jul og på gensyn til næste sæson.  Alt i alt en hyggelig 
eftermiddag.   
 
Stor tak til alle for en god sæson og på gensyn. 
 


