
 

Jule- og nytårsarrangementer i Værestedet 

 

 

 

 

 
 
 

 

Juleklip med gløgg og æbleskiver! 

Torsdag den 22. november 
Vi skal have pyntet Værestedet op til JUL. 

Der vil være mulighed for at klippe og klistre, lave 

den årlige juledekoration og juletræet skal pyntes. 

Værestedet åbner som normalt kl. 16.30. Denne aften 

får vi noget hurtigt aftensmad. 

Husk tilmelding hvis du spiser med. 
Pårørende er velkommen fra kl. 18.30. 

Der serveres kaffe/gløgg og æbleskiver. 

Dagen slutter kl. 21 

Tilmelding er ikke nødvendig 
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Julemarked i Tivoli 

 

Tirsdag den 27. november tager vi til Tivolis 

Julemarked. 

Afgang fra Peberhaven kl 17 

Vi spiser på Påfuglen 

Penge til mad m.m ca. 300 kr. 

Indgang Koster 110 kr. ( har du Tivoli kort så 

medbring det ) 

Lommepenge hvis du skal købe noget. 

 

Vi tager hjem igen ca. kl. 21.30. 

Vil du blive der længere, er det på egen hånd 

Værestedet holder lukket denne dag 

Tilmelding i Værestedet senest den 20/11 
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Julefrokost 

Torsdag den 6/12 

Kl. 17 til 21. 

Jule Buffet 
Måske skal der danses rundt om juletræet. 

Pris kun 200 kr. 

Er du medlem af Klubben er prisen kun 150 kr. 

Der er snaps og 2 øl eller vand med i prisen. 

Bindende tilmelding og betaling i 

Værestedet senest 27/11 

Findes julemanden stadig ?????? 

Julefrokosten er kun for dem der bruger værestedet 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 

Åbningstider jul og nytår. 

Torsdag d. 27/12 åbent 15 til 20. 

Vi ses til normal væresteds aften 3/1 2019 
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Nytårsaften i Værestedet 2018-2019 

 

Vi holder nytår i Værestedet 

Prisen er 350 kr. og 400 kr. for ikke medlemmer . -

du må gerne invitere din kæreste med. Prisen 

inkluderer en lækker Nytårsmenu , 2  genstande, 

snacks, kransekage og Champagne kl. 00:00. 

 

Vi mødes til dronningens nytårstale kl.17:45, 

naturligvis i festtøj og til en velkomstdrink. Festen 

slutter senest kl.01:45 

 

Det nye år skal selvfølgelig skydes ind –men husk 

sikkerhedsbriller hvis du skal være med til det . 

Vi booker en Dj som spiller op til dans. 

Bindende tilmeldingsfrist  og betaling er  d.11.12.18 

 


