18. oktober 2018

Solhvervsfesten
– en aften i hyggens tegn!
Kære skjoldmøer, vikinger og skjoldunger!
Vi gør det igen: Inviterer til Solhvervsfest – og holder prisen for sjette år i træk:

Tirsdag 27. november kl. 18.30
i Restaurant Skovhus,
Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm.
Lauget byder på et glas vin til velkomst – og så skal du selv til lommerne:
For 375 kr. per person får du forret, buffet, ½ flaske vin, vand og kaffe.
For garvede, vejrbidte skjoldmøer og vikinger er det en herlig tradition – og for
nye vil det være en god lejlighed til at møde andre medlemmer uden at vind og
vintervejr står i vejen for skrønerne. Så skift badekåben ud med det noble tøj.
Vinderholdet fra i fjor er i fuld sving med at kreere en erstatning for Quizzen, som
vi efter mange års tro tjeneste har sendt på pension. Så alene for at se hvad der så
sker bør du møde op!
Sæderne er ikke i forfald; faktisk er der frit sædevalg, men vi opfordrer kraftigt til,
at du taget et nyt medlem under armen hen til bordet.
Det er også tilladt at tage ét ikke-medlem med som ledsager, da arrangementet –
modsat Generalforsamlingen - kun får et mindre tilskud fra Laugets kasse.
Der er plads til 114 deltagere, så det er først til mølle. Betaling til tiden er en forudsætning for deltagelse.
•
•
•
•

Der er elektronisk tilmelding ved at svare på denne mail.
Har du ikke mail, så ring til Høvdingen 40 59 57 00.
Husk at opgive navn(e) på tilmeldte.
Pengene skal være indbetalt senest fredag 16. november.

Der er som sædvanlig to måder at betale på:
1. Netbank - Danske Bank reg.nr. 9570 kontonr. 0012618115.
2. MobilePay: 16972 (du skal altså ikke taste et mobiltelefonnummer!).
Behagelig hilsen & på solhvervsgensyn!
Bestyrelsen

