Julefest
og juleshow
søndag den 3. december
Snart er det nisse-mig jul igen og snart daler sneen ned og
lægger sig som et fint eventyrstøv over alle landets søde
OES’ere. Ejby Hallen ved Lille Skensved bliver atter
forvandlet til et smukt julelandskab på denne første søndag i
advent og sammen skal vi nyde dagen med at sige hinanden
”Tak for et dejligt år og på gensyn i et nyt og spændende
2018”. Hele dagen igennem vil der være en duft af
gran, ”Ruth’s Hjemmebag”, frisk kaffe, the og diverse vand,
øl og vin, alt imens den søde julemusik fylder lokalet med
blide toner, og naturligvis vil julelotteriet bugne med gode
præmier.
Dette års juleudstilling dømmes af vores helt egen Malene Thorup Pedersen, som for første gang
får oplevelsen af at dømme vores race, så lad os byde Malene rigtig hjertelig velkommen i ringen
og give hende en dag, hun aldrig vil glemme.
Der kan tilmeldes i klasserne: Baby - Hvalp - Junior - Mellem - Åben - Champion - Veteran Opdræts- & avlsklasse - Barn & Hund - Juniorhandling - Nedklippet.
Tilmeldingsfrist: 1.11 via www.hundeweb.dk
Efter udstillingen tryller nisserne lokalet om til en julefrokost, hvor en uovertruffen lækker julebuffet
bliver præsenteret lige til at gå ombord i. Den hjemmelavede julebuffet vil i år bestå af: julesild &
kryddersild, gravad laks med rævesovs, rullepølse med sky og rå løg, flæskesteg med svesker,
rødkål, asier og sprød svær, Ruth’s helt eget rugbrød & surbrød, Lurpak smør & slagterfedt med
grever, juledessert samt en enkelt snaps. Pris: 75,00 og børn under 12 år 40,00. Tilmelding til Lisa gerne inden den 7.11 - og betaling til vores søde kasserer Gyrithe enten cash på dagen eller via
bankoverførsel (at foretrække) konto nr: 5016 1126086.
Hvorfor ikke slutte året af med at sende en hilsen til alle i form af en helsides A5 annonce i s/h i
udstillingskataloget! 150,00 for en hel side og 75,00 for en halv side. Sendes til Lisa senest 7.11.
Måske du kunne have lyst til at sponsorere en flot roset til udstillingen til en pris af 75,00
(klassevindere) eller 100,00 ( BIR/BIM) og du vil blive behørigt nævnt i udstillingskataloget. Giv Lisa
besked senest 7.11.
Måske du brænder for at donere en flot præmie, hvilket vil blive modtaget med kyshånd. Send blot
en besked til Birthe Brolykke senest 7.11. Kontakt Lisa for hotelovernatning i nærheden!
Vi ser frem til en aldeles dejlig dag med vores dejlige race i centrum og håber at se så mange som
muligt til denne årets sidste julefest.
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