
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 år siden 

Glade Gale  Galla Gutters Gourmet Gilde ble arrangert for første gang.

Årets Gilde avvikles kl 14.00 lørdag 25. November 2017 
i Oslo Kongressenter (også kjent som Folkets Hus på Yongstorget).

Kuvertprisen er satt til kr. 1595,00 som inkluderer  jubileumsavgift og 
prisstigning.

Påmelding skjer ved innbetaling av avgiften til kontonr. 9235.18.33930 
innen 15.september 2017.

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.
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Årets Gilde avvikles kl. 14.00 lørdag 25. november 
2017 og vi kan love deg mye spennende:

OSLO KONGRESSENTER
Etter fjorårets vellkykede Gilde møtes vi igjen på 
Oslo Kongressenter (også kjent som Folkets Hus 
på Youngstorget), et sted med mange muligheter 
både hva plass, underholdning og bespisning 
angår.

MENYEN
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
Kuvertptisen er i år satt til 1595 kroner, som 
innbefatter både prisstigning og jubileumsavgift. 
I denne inngår all bespisning samt fire drikke-
enheter (to akevitt og to øl). I tillegg dekker 
kuverten utgifter til en lekker jubileumsmedalje, 
designert Odd Børre, flere underholdningsinnslag, 
lys- og lydtekniker, alltid betjent garderobe, 
vektere, program, prydelser for nye medlemmer 
samt andre utgifter som naturlig tilkommer et 
arrangement som dette.

PÅMELDING
Påmeldingsfristen er satt til 15. september 2017. 
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.

NB: Det er viktig at de som melder seg på oppgir 
navn på bankinnbetalingen på kr 1595,00 til 
kontonummer: 9235.18.33930

ANTREKK:
Antrekket er som vanlig kjole med hvit vest, smok-
ing eller sort dress. Husk også å iføre deg prydels-
er og medaljer som du tidligere har fått utdelt.

I 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.

NYE KANDIDATER
Forslag om nye deltakere sendes 
generalsekretæren, med kopi til bordfsjefen. 
De som godkjennes vil så få direkte invitasjon fra 
genertalsekretæren.

Presidentskapet ønsker med dette deg velkommen lørdag 25. november 2017.


