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Sejrsmiddag 2019
Julemærkemarch 1. december 2019
Fælles spisning ”Julefrokosten” 2. december 2019

Så er det sidste udkald hvis i skal med til sejrsmiddagen, sidste tilmelding er
i morgen, så kom ud af hullerne, der er stadig ledige pladser
Husk også tilmelding til julemærke march senest 13. november 2019, hvis i
ønsker at opnå rabat, derefter kan man tilmelde sig på dagen til fuld pris
Vi kan nu løfte sløret for menuen til fællesspisning den 2. december 2019,
det bliver risengrød med juleøl, velbekomme. Husk også der er tilmelding på
denne.

Sejrsmiddag 2019

Årets sejrsmiddag bliver afholdt 16. november 2019 kl. 18:00
Festen afholdes i Pakhus 2, og der bydes på middag, underholdning og socialt samvær
Tilmelding Her
Husk hvis i har været frivillige eller hjælpere i løbet af året, kommer i gratis med til
sejrsmiddagen. I bruger bare den almindelige tilmelding, hvis i er registreret som
hjælper eller frivillig vil prisen blive reduceret til 0,00 kr. ellers kontakt Michael på
info@odsherredloberne.dk

Julemærkemarch 1. december 2019
Vi deltager igen i år i Julemærkemarchen, så kom ud og få rørt benene til fordel for
Julemærkefonden, som driver Julemærkehjemmene.
Vi laver samlet tilmelding og hvis man er medlem af Odsherred Løberne er det halv
pris, så i betaler kun 35 kr.

Hvis i vil vide mere så se på https://www.julemaerkemarchen.dk/
Seneste tilmelding 13. november 2019, så kan vi lave samlet tilmelding og deltage i
konkurrencen om at være det hold der deltager med flest deltagere.
Så derfor er sidste tilmelding 13-11-2019
Tilmelding Her

Fællesspisning ”Julefrokost” 2. december 2019
Vi arrangerer fælles spisning efter træning om mandagen 3 gange hen over vinteren.
Vi søger medlemmer til at står for de enkelte arrangementer, enten ved at lave
maden selv eller arrangere mad udefra.
Vi har planlagt at medlemmer spiser med uden beregning, så arrangementet afpasses
til dette.
Deltagere medbringer selv bestik og tallerken.
Tilmeld Her

På Odsherred Løbernes vegne.
Michael

