
 

 

Julefrokost 2022 

25.-26.-27. november 

 
Vi mødes på adressen Gl. Skolevej 1, 
Uggerslev, 5450 Otterup i løbet af 
eftermiddagen fredag d. 25 november. 
Om aftenen spiser vi vores medbragte 
mad i huset, og her er så muligheder for 
hyggeligt samvær, et spil kort eller andre 
ting. 
 
  

Lørdag er der 3 rundstykker pr. vogn. Disse kan afhentes, eller vi kan 
spise dem sammen i huset. Vi arrangerer fællesspisning med jeres egen 
medbragte mad i huset kl. 12:00, og så håber vi, der er nogle der sidst 
på eftermiddagen vil hjælpe med at stille borde og stole op til om 
aftenen. (Her medbringer i selv tallerkener, bestik, glas og drikkelse). 

 
Der er bestilt julefrokost bestående af: 

røde og hvide sild, 
fiskefilet, 

tarteletter, 
grønlangkål med skinke og brune kartofler, 

varm leverpostej med champignon, 
ribbensteg med rødkål og surt, 

3 slags ost, 
risalamande med kirsebærsovs, 

brød og smør, 
kaffe og småkager 



Mange af jer har ønsket, at 

musikken til dansen skal være de 

samme som var med til 

havnefesten i Spodsbjerg, så det 

vil blive 

          A-TRAIN  

2 dejlige mennesker som tog alle 
med storm under havnefesten. 
De kan bare få stemningen i top 
og folk ud på dansegulvet. 
 
Søndag er der atter 3 rundstykker pr. vogn. 
 
Når vi i løbet af søndagen er klar til at køre, kan vi så stille begive os 
videre på nye eventyr. 
Dette arrangement kan fås til en pris af kun kr. 995,- pr. vogn med 2 
personer, 1 person kun kr. 695,- 
 
Det der vil komme til at knibe mest med er parkeringsmuligheder, så 
vær forberedt på, at det ikke er muligt at få markiserne ud; men det er 
vel heller ikke lige årstiden til at hygge der, da vi har huset til rådighed 
hele tiden. 
 
Der er ingen mulighed for tømning af toilet og påfyldning af vand. 
Strøm kun til medicinsk brug. 
Tilmelding efter først til mølle, via hjemmesiden Camperture.dk. Det er 
parkeringsmulighederne, der bliver begrænsningen. Betaling på Reg.nr. 
6862 Kt. nr. 0001134441, når faktura modtages. 

Flemming Lunde Sørensen 

 


