Sagaklubben avdeling Hordaland inviterer til det tradisjonsrike julematreffet i
Strusshamn helgen 19 – 21. november.
Etter 2 år med trefftørke, er det en sann glede og kunne invitere til det tradisjonelle julemattreffet til avdeling
Hordaland. Dette er det 11. treffet vi har i Strusshamn. Og med det vi hadde i Kleppestø er vi oppe i 12
julemattreff totalt.
Denne tradisjonen er det vel verdt å få med seg.
I og med at alle mest sannsynlig er fullvaksinerte, satser vi på at denne gangen skal det gå vår vei. Huset på
holmen er reservert fredag og lørdag, og vi gleder oss stort til å treffe våre Sagavenner igjen.
Treffavgift for hele helgen, som inkluderer havne og lokalleie, er i år 350,- pr. båt.
Resten spanderer vi.
I god Corona ånd, tar vi i år med den maten vi vil spise på fredagen. Så dekker vi bord på holmen, og spiser i
koselig selskap.
Altså ingen felles buffe’
Det etter hvert legendariske rullekurset om lørdagen, går i år ut. I stedet vil det bli arrangert Kahoot. Dette er
en quiz som gjennomføres på telefon eller nettbrett. Her kan alle delta, og det blir en fin premie sponset av
Sagaboats til vinneren. Vi går gjennom hvordan dette fungerer før vi starter Kahooten, så alle skal få hjelp til å
være med. Det kreves kun at man et tilkoblet nett via telefonen for å delta.
Informasjon for dem som ennå ikke har hatt gleden av å være med på dette treffet.
Strusshamn har lune gode brygge plasser med nok strøm. Vi får også leie Askøy Kystlag sine lokaler på
Holmen, og disse danner en flott ramme rundt treffet.
Fredagen er ankomst og felles bespisning av medbragt i lokalet på Holmen. Her sørger vi for at det er litt
kaffe, søtt og salt på bordet etter vi har spist.
Nytt av året er Kahoot om lørdagen, før middag.
På kvelden kommer selve høydepunktet. Da kokkeleres det rundt i de forskjellige båter, og man bringer med
egen julemat til holmen for å spise denne i lag med gode SagaKlubbenvenner.
De fleste går for tradisjonell julemat, men her er alt tillat.
Tips: Kok pinnekjøttet hjemme, så går det litt mindre gass.
Etter middag sørger Sagaklubben for kaffe og litt søtt og salt på bordet.
Det legendariske SagaKlubbenlotteriet avholdes sammen med kaffen. Her tar alle med en liten ting i premie.
SagaKlubben stiller med innkjøpte premier fra medlemsbutikken, samt det vi klarer å tigge hos SagaBoats.
Vi oppfordrer til å betale med Vips for loddene, men vi tar også kontanter her.

Program:
Fredag: 20:00 Vi spiser sammen på holmen. Alle tar med egen mat. Ingen Buffe’
Lørdag: 14:00 Kahoot. En moderandes form for quiz, der man deltar fra telefon, PC eller nettbrett. Man må
ha data tilgjengelig for å delta.
Lørdag: 18:30 Bordet står pyntet, og vi møtes til felles julemiddag.
Kaffe og lotteri etter at alle er forsynt.
Om alle tar med en liten ting til lotteriet, blir alle glade.
Påmelding:
Da det er blitt større og større utfordringer med å få kvittet seg med kontanter i bankene etter hvert, så ønsker
vi at flest mulig innbetaler treffavgift på 350,- på SagaKlubben avdeling Hordaland sin konto senest fredag
treffhelgen. Vårt kontonummer er: 36335247676
Betaling merkes «julemattreff og navn»
Avdeling Hordaland har Vips, og denne bruker vi til kjøp av lodder, men vi tar også kontanter.
Meld dere på til hordaland@sagaklubben.no

Opplys om følgende:
Båtnavn
Navn på alle om bord
Treffavgift:

350,- inkluderer havneleie og bruk av lokalet.

Vel møtt til årets Julemattreff
Vennlig hilsen
SagaKlubben avdeling Hordaland

