
Velko mmen 
til Gildet 2018

Presidentskapet har med dette gleden av å  invitere deg til en trivelig 
ettermiddag og kveld. 

I år er det 31 år siden Glade Gale Galla Gutters Gourmet Gilde ble 
arrangert for første gang.

Årets Gilde gjennomføres på tradisionelt vis lørdag 24. november 2018 
i Oslo Kongressenter (også kjent som Folkets Hus på Yongstorget). 

Dørene åpnes kl 1300.
Kuvertprisen er 1595, (som inkluderer seks drikkeenheter, 

2 akevit og 4 øl - en mer enn ved Gildet 2017)

Påmelding skjer ved innbetaling av avgiften til kontonr. 9235.18.33930.

Antrekk 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 - spesielt ved forslag på nye 

kandidater.
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Årets Gilde gjennomføres lørdag 24.11. 
OSLO KONGRESSENTER
Etter de to foregående vellykkede Gilder møtes 
vi igjen på Oslo Kongressenter (også  kjent som 
Folkets Hus på Youngstorget), ett 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 besående av seks 
forskjellige, velsmakende retter.
Vi har i år satt en begrensning for antall deltakere 
til 250,  da flere har gitt uttrykk for at arrrange-
mentet er blitt for stort.

KUVERTPRISEN
Kuvertprisen er i år satt til 1595,00 kroner. Som 
dekker underholdningsinnslag, lys- og lydtekniker, 
alltid betjent garderobe som andre utgifter som 
naturlig tilkommer et slik arrangement som dette. 
(Første gangs deltakere må betale en avgift på 
kr 50,00 for prydelser.) 

PÅMELDING
Påmeldingsfristen er satt til 1.  oktober. Og denne 
vil i år bli strengt overholdt. Så fremt det er plass  
ledig sender GS 5. 10.  invitasjon  til nye kandi-
dater med betalingsfrist 20.10. Forslag på nye 
Kandidater må gå via bordsjefen som så tar dette 
opp med Presidentskapet. Innbetalingsdato er 
retningsgivende for deltakelse hvis  overtegning.


