
Velko mmen til
Jubileums-gilde

Presidentskapet har med dette gleden av å invitere deg til det som kan 
bli en historisk ettermiddag og kveld. I år er det nemlig 30. gang 

Glade Gale Galla Gutters Gourmet Gilde arrangeres siden det første fant 
sted i 1987.

Årets Gilde avvikles kl. 14.00 lørdag 26. november 2016.
Oslo Kongressenter (også kjent som Folkets Hus på Youngstorget).

Kuvertprisen er i år satt til 1.495 kroner.
NB: Det er viktig at de som melder seg på oppgir navn på 

bankinnbetalingen til kontonummer: 9235.18.33930

Påmeldingsfristen er satt til 15. september 2016. 

Antrekket er som vanlig kjole med hvit vest, smoking eller sort dress. 
Husk også å iføre deg prydelser og medaljer som du tidligere har fått 

utdelt.

Se mer detaljert informasjon på side 2.



Terje C. Helsingeng
President

Jarl Wahl
Generalsekretær

Odd Gunnar Bjørung
Visepresident

Håkon Bjaaland
Visepresident

Odd Grann
Underholdningssjef

Nytt av året er at vi har byttet arrangementsted, nå 
til Oslo Kongressenter (også kjent som Folkets Hus 
på Youngstorget). Her åpner det seg helt nye 
muligheter med blant annet plass til flere gjester 
og om nødvendig også nye bord. Hovedsalen er 
mer enn dobbelt så stor som den vi har vært vant 
til de siste årene, hele 560 kvm mot tidligere 250
kvm. I tillegg disponerer vi flere større tilstøtende 
rom hvor vi har vår tradisjonelle innskrivning i 
protoll og oppvarming, eget lokale med buffebord 
som betyr raskere og smidigere bespisning uten 
kø, i tillegg til en rikholdig bar.

MENYEN
Menyen tror vi også vil bli en stor, gledelig over-
raskelse. Vi har bestilt Stor julebordbufe med 
17 forskjellige forretter med tilbehør, varme retter 
som ribbe, medisterkake, julepølse, pinnekjøtt, 
vossakorv samt rømmegrøt, alt med nødvendig 
tilbehør. Det hele toppes med et dessertbord 
bestående av seks forskjellige, velsmakende retter.

KUVERTPRIS
Kuvertprisen er i år satt til 1495 kroner.
I denne inngår all bespisning samt fem drikke-
enheter (to akevitt og tre øl, som er to flere enn 
tidligere). I tillegg dekker kuverten utgifter til en 
lekker jubileumsmedalje, designet Odd Børre, 
flere underholdningsinnslag, lys- og lydtekniker, 
alltid betjent garderobe, to vektere, program, 
prydelser for nye medlemmer samt andre utgifter 
som naturlig tilkommer et arrangement som dette. 

Vi har også bestilt en jakkepins som kan brukes 
i det daglige liv og som vil bli tilgjengelig for et 
beskjedent beløp for dem som ønsker den.

PÅMELDING
Påmeldingsfristen er satt til 15. september 2016. 
Dette av hensyn til forventet stor pågang og den 
videre planlegging, trykking av program samt 
forberedende møter med arrangementstedet og 
bordsjefene, som også har et særskilt ansvar for at 
deres gjster virkelig skal føle seg hjemme under 
årets Gourmet Gilde.

Fra midten av oktober vil også din bordsjef kunne 
gi deg ytterligere og oppdaterte opplysninger om 
årets Gilde. Følg også med på vår hjemmeside
www.gggggg.no og Facebook-side.

Presidentskapet ønsker med dette deg velkommen lørdag 26. november 2016.


