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Som altid ved denne tid på året vil vi gerne ridse op hvordan Julen kommer til at forme sig i 
OZ5BAL. 
 
Den første torsdag i December måned plejer klubben at byde på et glas gløgg og en æbleskive. 
Vi har tradition for at pynte lidt op denne dag, og da vores julepynt ikke altid er helt på 
dupperne, så er man både velkommen til at tage noget julepynt med, eller endnu bedre at lave 
det på denne aften. 
Datoen for dette arrangement er torsdag d. 4-12. 
 
Den næstsidste aften før vi holder Juleferie mellem Jul og Nytår samles vi så for at ønske 
hinanden god jul. 

Denne aften har vi besluttet at holde JULEFROKOST. 
En julefrokost som vil blive holdt med en super menu fra den lokale slagter. 
Hvis du syntes dette lyder hyggeligt, så skal du først og fremmest tilmelde dig på 
oz1jte@mail.dk eller personligt til Thomas eller Frank oppe i lokalerne. Bank konto findes 
også for indbetaling; 1551 3169246130. Husk navn på indbetalingen. 
Det koster kun Kr. 100.- at være med, og vi håber at slagteren for denne pris kan trylle noget 
lækkert mad sammen. 
Da det har været et godt år samlet set for EDR Ballerup, vil klubben give et godt tilskud pr. 
kuvert, så vi er sikret en god gastronomisk oplevelse..☺☺☺☺  
Du skal tilmelde dig inden torsdag d. 04-12, men meget gerne før, og den endelige tilmelding 
er når pengene betales. 
Det er vigtigt for dette forsøg på at lave en hyggelig tradition, at mange vil melde sig til, for at 
gøre en aften som denne, til noget vi alle ser frem til igennem året. 
Det er ikke nødvendigt at du hjælper til i planlægningen, men har nogen lyst, så vil det være 
en stor hjælp for dem som ellers må tage det store slæb. 
Drikkevare kan enten medbringes selv(vin mm), eller kan som altid købes til klubbens festlige 
priser. 
 
Vi håber meget at se de fleste af vores medlemmer, og alle er mere end velkommen til denne 
aften at tage familien med. 

Datoen er torsdag d. 11-12. Vi mødes Kl. 18:00. 
 
Efter ovenstående burde vi så være godt rustet til julens strabadser, og vi holder derefter jule 
lukket (dog med undtagelse af d. 18. Dec.), indtil vi mødes igen efter Nytår d. 8-1-2015. 
                       Rigtig god Jul og godt Nytår fra Bestyrelsen. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Julemenu EDR Ballerup 2014 
 

• 2 slags sild 
• Jukepostej m Bacon, Champignon 
• Hønsesalat m/bacon 
• Slagterens Julemedister m. Surt 
• Risalamande. 
• Flæskesteg m. Surt 
• Fiskefillet m. Remulade 
• Lune frikedeller m. surt 

• Mørbradbøffer m. Bløde løg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


