
 

 

 

lørdag, den 27. nov. 2021, kl. 18.00 – 01.00 
 

på Hotel Søparken i Aabybro 
 

Maden vil være en julebuffet med alt, hvad der nu hører sig til af julemad. 
 

Musikken leveres af Mogens mm. 
 

Prisen for julefrokost er kr. 295,-  
 

Tilmelding  til julefrokost sker ved indbetaling af beløbet til : 
 

SPARNORD, reg. nr. 9028 kontonr. 1600014338 
Senest lørdag , den 5. november.    

 

Husk: Navn, adresse, tlf.nr. og  mailadresse. 
Da der kan være begrænset plads på indbetalingen kan man sende en E-mail til :  

erling@post1.tele.dk 
Eller en SMS til 40442022 

 
Der udsendes deltagerliste, med Navn, telefonnummer og by  

så der kan laves aftaler om fælleskørsel 
 

Vi håber at se rigtig mange af jer. Tag gerne venner og bekendte med. 
 

For evt. yderligere oplysning kontakt: Erling tlf. 40442022. 
 

Husk også vores næste weekend-arrangement i marts måned  2022 
Yderligere information herom , kommer senere 

 
 

Aktive Nordjyske Singler—for de 50+  
E-mail: ans@a-n-s.dk  

Julefrokost 2021 

Udvidet arrangement med overnatning i forbindelse med julefrokosten 
den 27. november 2021 

 
 

Overnatning på Hotel Søparken Aabybro. 
 

Der vil være mulighed for overnatning med morgenmad  i dobbeltværelse 
Der vil være kønsopdeling af værelserne  og A-N-S står for sammensætning 
( efter bedste evne)  
 
Hvis man har særlige ønsker til, hvem man vil dele værelse med meddeles 
det   på SMS eller mail til 40442022 eller erling@post1.tele.dk 
 

I forbindelse med samkørsel vil der blive udsendt en deltagerliste med : 
Navn , telefonnummer og by  
 
PRIS pr. person for overnatning i dobbeltværelse fra lørdag til søndag 300-,  
Inclusiv morgenmad søndag  
Få  ledige enkeltværelser med et tillæg på 300,- 
Afrejse senest søndag kl. 11.00  fra værelserne 
 
Beløbet indbetales senest den 5. november  til Spar Nord reg. 9028 konto nr 
1600014338 med navn, tlf, adresse og mailadresse  
 

Der er begrænsede pladser, så det bliver først til mølle 
 
Indkvartering kan ske fra kl 15.00 hvor der vil være repræsentanter for ANS 
 På hotellet og være behjælpelig med indkvartering. 
 
 

NB. Man er selvfølgelig velkommen til selv at finde andre overnatningsmu-
ligheder. 
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