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Julen nærmer sig – og det gør årets julefrokost i BMI Løb & Motion også - lørdag d. 14. december 

Kære løbe- og vandrevenner 

Traditionen tro skal vi ønske hinanden en glædelig jul med en god, 
gammeldags julefrokost. 

I år har vi valgt at afholde festen om aftenen d. 14. december kl. 
18.00. Inden vi går til bords er der naturligvis juleløb med stop hos 3 
eller 4 medlemmer i hhv. Beder og Malling med lidt udskænkning 
hvert sted.  

Ruten vil være ca. 8 km.  med afgang fra Egelund kl. 16 med 
forventet returtidspunkt kl. 17.30 med mulighed for sauna, bad og 
lidt på øjenvipperne.  

Som bekendt vil vi jo gerne være synlige i lokalområdet. Og da det 
bliver mørkt, inden vi kommer retur, skal vores bytur naturligvis 
bidrage til lidt PR og julestemning. Det kan ske med lys i flokken i form af pandelamper, lommelygter, blinkende 
rensdyrhatte etc., så vi bliver et flot julesyn på stien og i bybilledet. Så hold jer ikke tilbage med batterierne denne aften. 

Vandrere, powerwalkere og styrketrænere mødes samtidigt og går en tilpasset rute, som passer tidsmæssigt, så vi 
mødes på én eller flere poster. Herefter kan vi sætte os til Klubånds julefrokostmenu:  

Aftenens menu 
Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat og syltede rødløg 
Paneret fiskefilet med remoulade og citron 
Hjemmelavet hønsesalat med bacon 
Salat med frisk grønkål, tyttebær og andebryst 
Julesteg 
Frugtsalat 
Brød og smør 
Kaffe og sødt 

Pris 160 kr. inkl. fælles snaps. 

Tilmelding:  
Tilmelding og betaling til Lene Nicolaisen på mail:  Lene_nicolaisen@mail.dk.  Samtidigt indbetales 160 kr. pr person på 
reg. 9570 kontonr. 12036825. Husk at anføre navn i referencefelt. Der er plads til max.  65 i caferiet – dvs. begrænset 
deltagertal efter først til mølleprincip, så skynd jer at tilmelde jer. Sidste tilmeldingsfrist onsdag d. 4. december. Vi 
støtter Klubånd ved at købe drikkevarer i cafeteriet, hhv. øl, vin og ekstra snaps. 

Dagens program:  

16.00: Afgang byløb/vandretur i Beder Malling. 

17.30: Retur til Egelund med mulighed for bad 

18.00: Julefrokost starter med spisning, - og aftenen byder på underholdning og dans. 

Har du en sang, festligt indslag eller andet – så tag gerne et bidrag med.  

I forventning om en sjov aften og en glædelig jul 

De bedste julehilsner fra bestyrelsen.  
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