Oslogruppen av NRRL
inviterer til

JUBILEUMSFEST
Lørdag 9. november 2013
Oslogruppen fyller 90 år

Lørdag 9. november 2013 feirer Oslogruppen sitt 90 års jubileum. Det er virkelig en
begivenhet å feire når en nisjeforening som vår kan trekke sine røtter 90 år tilbake i
tid.
Oslogruppen inviterer derfor til jubileumsfeiring denne lørdagen. Dette
arrangementet fungerer også som gruppens julebord for 2013.
Vi har derfor delt opp dagen i to bolker !
Vi starter opp med et treff fra kl. 14:00 -16:30 for de som har lyst til å ta et
tilbakeblikk i gruppens historie og prate med gamle venner. Et uformelt treff hvor
man kan droppe innom, og få et innblikk i gruppens historie, prate sammen og treffe
gamle amatørvenner. Vi røper ikke så mye nå, men her vil det bli adskillige inntrykk
fra vår felles historie.

Kl. 18:00 er det klart for
Jubileumsfest
med festmiddag og hyggelig samvær utover kvelden.
Det er ikke nødvendig med påmelding til den første delen av arrangementet, men for
å ta del i jubileumsfesten på kvelden må vi ha bindende påmelding.

Arrangementene finner sted på Holmenkollen Restaurant. Lett tilgjengelig både
med bil og T-bane
Adressen er Holmenkollveien 119, 0787 Oslo

På Holmenkollen Restaurant får alle, også de som år etter år har stått på for at vi
andre skal trives, en festkveld i hyggelige omgivelser med gode amatørvenner med
YL’s, XYL’s og OM’s.
Vi møtes til en aperitiff kl. 18:00 og setter oss til bords kl. 18:30
Vi får servert 3 retters festmiddag med viner og deretter kaffe og selvfølgelig LA4O
kake

Meny:
Forrett:
Kongekrabbe
med salat og avocado
Hovedrett:
Hjort
Sopprisoni og spinat
Dessert:
Sjokoladefondant
vaniljeis og appelsin

Gled dere, dette blir en begivenhet vi sent vil glemme !
Jubileumskomiteen har gode kontakter og har forhandlet fram en pris, lett
subsidiert av Oslogruppen .
Prisen pr. person blir bare Kr. 750,- Velger du alkoholfritt er prisen Kr. 700,Bindende påmelding innen søndag 3. november til :
LA6XI Knut tlf: 31 28 27 03 eller 452 49 107
eller pr. E-post til: knut-ein@online.no

Noen praktiske opplysninger:
Antrekk : Pent
Holmenkollen restaurant har bar med alle rettigheter for de som
ønsker forfriskninger utover kvelden.
Nærmeste T-bane stasjon er Holmenkollen stasjon – se
www.ruter.no for rutetider

VELKOMMEN TIL
JUBILEUMSFEST
i
Oslogruppen

