Gildene i Bergen – Turgruppen
375 turer i lag
På tide med en ny jubileumsfeiring? Siden det er så lang tid mellom hvert 10 års jubileum,
minst ti år ifølge de tallkyndige, må vi finne på noe annet å jubilere for. Da passer det med å
feire at vi har gått, småløpt, vært en tur på rumpen som igjen blir oppsummert til 375 turer i
Bergen og omegn. Ja, legger vi godviljen til, har vi sågar vært utenlands også.
Har du lyst å være med på denne feiringen?
Da er du hjertelig velkommen til å være med på jubileumsarrangementet
onsdag 1. desember 2021 kl. 12:00.
Det blir en enkel og uhøytidelig feiring i røffe lokaler på selve Langegården i Kufjøset
Fjøsanger. (NB! Lokalene er en del av selve gården – ikke hovedbygningen, og om du lurer,
kyrene er for lengst ute av fjøset).
Vi håper å få laget til en koselig og en litt uhøytidelig ramme rundt feiringen med litt sang og
musikk. Og selvsagt byr vi på lunsj i lokale med en særpreget atmosfære.
Meny: Langegårdsuppe inkl. drikke, kaffe og kake.
Den ordinære onsdagsturen blir fra Casparkollen opp mot Løvstien og vil bli tilpasset
arrangementet.
Det er noe begrenset med plass i disse lokalene. Om pågangen blir stor vil vi strekke oss
langt for å få plass til alle som har lyst til å være med. Men vi tar et lite forbehold om å benytte
«først til møllen» prinsippet.
Prisen er satt til Kr. 250,- per person som dekker Suppe, drikke til maten, kake og kaffe.
På grunn av bestilling av mat etc. må vi ha påmelding. Påmelding til
Brynjulf Eide: bryeide@outlook.com innen 24. november 2021.
Påmeldingen vil bli bekreftet på e-post hvor også innbetalingsinformasjon
vil bli oppgitt.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til:

Jan Helge Støve – 922 05 126 eller
Erik Næsgaard – 908 64 738
Spørsmål vedrørende påmelding kan rettes til Brynjulf Eide – 481 59 092

Sted: Langegården Fjøsanger
Start kl. 12:00 Ferdig ca. kl. 14.30

