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Julemarchen Kalvø Rundt
Tiden går bare så stærkt og det er næsten for galt, at sige:” pist julen er på vej”, atter engang vil vi
afholde Julemarch d. 4/12 kl. 1500 på Kalvø Badehotel.
Sidste år havde det rigtig hyggeligt med gløgg og æbleskiver fra kl. 1500 med borgere og pårørende
fra Sønderballe, derefter gik vi i samlet flok næsten hele vejen rundt om øen i den stride vind,
faklerne lignede skærebrændere og flere brændte ned til ingenting inden turen sluttede ved broen,
her vendte vi om! Vi returnerede til Hotellets gode julefrokost og hilste på nye der kom og tog
afsked med andre der skulle hjem.
I år vil vi gerne gøre det bedre! Vi prøver at gå hele vejen rundt og gerne med endnu flere deltagere,
gerne med flere pårørende. Vi har i år fået lov til at udstille vores julenørklerier! Der vil blive
mulighed for vise sine ting frem ved gløggen og se nyt og gammelt fra julens tema! Senere på året
vil Badehotellet afholde et julestue arrangement hvor vi også er velkomne med nørklerierne. Det
foregår i weekenden inden jul!
Vi begynder kl 1500 med gløgg, marchen begynder kl. ca. 16:15.
Fakler og børn gratis.
Julefrokosten begyndes kl. 1900
Priser vil ligge på ca. 50,-kr for gløgg og 150,-kr for julemenuen
Tilmelding ved Niels 23359248 senest mandag 29/11

Årsagen til dette nummers sene herkomst skyldes nissens drillerier i husets it sektion, men med
gode naboers hjælp, hiv og sving lykkedes det endnu engang at få bladet på gaden ☺
Så har du også fået besøg af de små drillepinde er alle varsler på en god jul på vej.
Men husk nu at nyde de sidste par dage med løv på træerne.
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