Nytår 2018-2019.
Fra d. 29.12.2018 til d. 01.01.2019.
(man må også gerne komme før)
På Viktor´s Camping,
Borkvej 16, 6950 Ringkøbing.

Skulle du/I have lyst til at fejre Nytår sammen med os på Viktor´s camping,
er du/I meget velkommen.
Pris for camping vil max blive 40 kr. pr. person pr. overnatning.
Prisen er incl. forbrugs strøm (ikke varme). Børn under 12 er gratis over 12 halv pris.
(prisen afhænger af leje af toiletvogn).
Forholdene på pladsen er nok ikke til 5 *, men campingfatter er en flink mand i hans bedste alder.
Der er en stor mark, hvor vi kan holde med vores vogne og der vil være en toiletvogn til fri afbenyttelse.
Derudover er der en Gildesal på 100 kvm, som vi har helt for os selv og der vil vi holde den store nytårsfest.
Der er mulighed for at skyde nytåret ind bagved gildesalen.
Nytårs-menuen laves i Privat boligens køkken og opgaverne vil vi deles om.
Drikkelse og service står man selv for.
Menuen vil være:
Forret:

Tunmousse med flutes.

Hovedret:

Oksefile´ med krydderkartofler og salat.
Kyllingespyd til børnene.

Dessert:

Brownie med softice og kiks med forskellige oste til.

Natmad:

Pølser og brød.

Prisen for menu vil komme til at ligge på ca 150-175 kr. pr. person.
Børn under 12 er gratis. Børn over 12 halv pris.
Lyder det som noget du/I kunne tænke jer at være med til, så er sidste tilmelding d. 9 dec. 2018.
Til Birgitte Mathiesen på b.kirkeby@hotmail.com.

Program:
Lørdag ankomst.
Kl.15.00:

Standerhejsning.

Kl. 18.30:

Vi mødes i Gildesalen til fælles spisning – mad, drikke og service står man selv for.

Søndag:
Hyggedag – evt. kunne man bruge dagen på at se Ringkøbing by, eller en tur til Søndervig og gå på
stranden.
Mandag:
Kl. 13.00:

Vi går i gang med forberede nytårsmenuen.

Kl. 18.00:

Dronnings nytårstale på storskærm i gildesalen.
Derefter går vi til bords og begynder på den gode mad vi har lavet i fællesskab.

Kl. 0.00:

Det nye år begynder – SKÅL.

Tirsdag:
Kl. 01.00:

Natmad.

Kl. 10.00:

Standerstrygning.

