
 

Æresmedlemmer: Semion Balschem, pianist, Niels Jørgen Riis, tenor & Freidrich Gürtler, pianist 
Jubilæums medlem: Vibeke Kallenbach, Jesper Berning og Michael M. Christensen.                                                              VEND!  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Det nye år nærmer sig så småt, og dermed også FOiK’s traditionsrige Nytårsgalla med lækker mad og masser 
af sang og musik. Vi har som sædvanlig inviteret det forgangne års sangere med til middagen, og regner med, 
at de, der kommer, giver et nummer eller to. Og måske er der et par overraskelser på vej. Selvom der ikke er 
nogen dress code, finder bestyrelsen som sædvanlig det fine tøj frem og håber, at andre følger trop. Vi 
begynder med et glas aperitif, og går så til bords, hvor vi kan se frem til:  

 
o Taskekrabbe med salat af æble, grønne druer, blegselleri, kørvel samt krabbeemulsion 
o Kalvetyksteg med trøffelpure, skovens svampe med løvstikke samt portvinssauce 
o Chokolade fondant med Baileys ganache, flødeis og sprøde mandler 
o Kaffe/te 

 ***  

Prisen for hele arrangementet inkl. aperitif, menu og kaffe er: Kr. 450 for medlemmer, Kr. 650 for gæster og 
Kr. 400 for studerende under 30 (medbring studiekort!). Vin, øl og vand købes separat.  

 
 ***  

 

Tidsplan: 

o Kl. 15:30 Hoveddøren åbnes til foyeren/forhallen.  

o Kl. 16:15 Check-in ved registreringsbordene. 

o Kl. 17:00 Døren til salen åbnes. 

o Kl. 17:15 Der trækkes lod om bordnummer for dem med bordreservation. 

o Kl. 17:30 Aperitif. 

o Kl. 17:45 Hoveddøren lukkes. 

o Kl. 18:00 Middagen serveres. 

 ***  

 

Tilmelding – Bordreservation - Betaling: 

Læs venligst næste side omhyggeligt!  Det letter arbejdet for bestyrelsen og sikrer, at alt forløber glat. 

 

 

 

 

På festligt gensyn! 

Preben Nyeland  *  Formand * Tlf.: 45 93 10 04  *  Mobil 30 51 10 04  *  E-Mail: preben@nyeland.net 

http://www.foik.dk/ 
 

NNyyttåårrssggaallllaa 

Lørdag den 9. januar 2016 Kl. 17:45 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 København K 

mailto:preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/
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PROCEDURER FOR TILMELDING – BORDRESERVATION  &  BETALING 

 

TILMELDING  

Fra torsdag den 10. december 2015, kl. 10:00 til: 

FOiKs hjemmeside www.foik.dk – eller - Kirsten Sehested, kirsten@sehested.dk, tlf. 38 88 45 80 

Vi beder om at I så vidt muligt tilmelder jer via e-mail eller hjemmesiden. 

 
For at sikre at der er plads til vores medlemmer, er antallet af gæster, der kan tilmeldes, i første omgang 
begrænset til 2 pr. medlemsnummer. Dette gælder også for par. 

 

YDERLIGERE GÆSTER. 

Fra onsdag den 16. december 2015 kan der, hvis der er pladser, bestilles plads til yderligere gæster.  
 

 ***  
 

BORDRESERVATION 

1. Borde kan kun reserveres for grupper på 10 personer, forudsat at alle 10 personer er tilmeldt og har 

betalt entré! 

2. En E-mail med samtlige 10 navne sendes til: kirsten@sehested.dk 

3. Reserverede borde fordeles over hele salen. 

4. Tildelingen af bordnumre til de reserverede borde sker ved lodtrækning på selve Nytårsgalla aftenen -

Kl. 17:15, hvor 1 person fra hvert reserveret bord SKAL være til stede. 

 

RESERVATIONSSEDLER 

Et medlemsnummer – 2 eller 1 person(er) med samme 3-cifrede nummer - kan maksimum få udleveret 2 

reservationssedler. Det sker ved indgangen. 
 

 ***  
 
BETALING 

 Alle, både medlemmer og gæster, skal have indbetalt entré, således at beløbet er til rådighed på 

FOiK’s bankkonto senest ved tilmeldingsfristens udløb – onsdag den 23. december 2015 grundet 

bankernes lukning under jul og nytår. 

 Bemærk! Hvis beløbet ikke er rettidigt indbetalt, vil reservationen blive slettet uden varsel!  

 Indbetaling sker som sædvanlig til FOiK's bankkonto i Danske Bank, 1551 – 00 1670 3982 

 Husk at oplyse navn(e) og antal personer. 

 

I tilfælde af tvivl er du/I altid velkomne til at spørge Kirsten Sehested eller Preben Nyeland. 

 
Vi minder endnu en gang om vores afbestillingsregler: 

 Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb refunderes det indbetalte beløb. 

 Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb opkræves det fulde beløb, og forudbetalte beløb kan 

ikke refunderes. 

http://www.foik.dk/
mailto:kirsten@sehested.dk
mailto:kirsten@sehested.dk

