INVITATION

Silmarilion har endnu engang den
udsøgte fornøjelse at byde velkommen iil det efterhånden traditi-

onsrige julearrangement. Arrangementet i år er anderledes end sidste år

på mange punkter, selvom hoved-

indholdet stort set er det samme.

Første fase er endnu engang KICK
OFF for de svage sjæle der måtte
blive fristet af dette stemningsfyldte
fodboldspil, der vil blive afholdt
den sædvanlige turnering og vi
håber mange bliver fristet. Ydermere vil der sideløbende med alle
arrengementer blive fremvist diverse
film klassikere, der nævnes i flæn
Bladerunner, Willow, Robin Ho0

og mange flere.

For at pleje det hyggel ige samvær,
har det selvbestaltede juleudvalg
besluttet at arrangere fælles fortæring
af en gevaldig gourmet
gryde ved
solnedgang VI ønfalder alle potentielle gourmet folk i det ganske land
om at deltage i denne fest banket
af uanede proportioner. For det
beskedne beløb af 35 guldkroner
får de en tallerken pasta med gourmetsauce, en plads ved langbordet i
gymnastiksalen plus lidt gratis
underholdning.
Af administrative årsager bedes
tilmeldinger til dette luksusmåltid
være indleveret, skriftligt eller
mundtligt

senest d. 15. december,
til Thomas Sørensen.
Castorvænget 20.
TLF 75928476.

Efter den fælles spisning skal årets
jule scenarie afvikles, vi håber
naturligvis at folk vil spille dette
humoristiske eventyr med samme
entusiasme som sidste år (Tilmelding sker på selve dagen).
Søndag er der kollektiv vækning
kl. 9.00 meningen med dette er som
følger, i løbet Lørdag vil der være
lejlighed til at bestille (og betale)
morgenbrød i kiosken, det vil så
blive afhentet af nogle særligt betroede

madarbejdere hos nærmeste bager

og derefter ko nsumeret hen af 10tiden, ved langbordene i gymnastiksalen.
Resten af dagen er ikke dikteret af
Silmarilion dvs. der er frit spil, der
vil dog blive afholdt en gunslinger
turnering (tilmelding i løbet af
lørdag). Silmarilion stiller brætspå, og Warhammer 40.000 bræt,
til rådighed, men det er ellers
menigen at deltagerne selv skal
bevise deres kreative evner.

Der er fri entré begge dage.
På foreningens vegne byder vi

alle interesserede velkommen.

ARRANGEMENT
Program for Silmarilions
Julearrangement 1992.
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Lørdag d. 19. dec.
DOKUODDS srt SElor
el Es
- 11:30: Sidste frist for Kick Off tilmeldinger
- 12:00: Lodtrækning for puljer til Kick Off
- 12:30: Kick Off turneringen 1992 starter
ÆT
EET NILS ENES
- 18:00: Fælles spisning
DESSAU

- 20:00: Årets julescenarie
ca. 02:00: Kiosken lukker (når sidste film slutter).

Søndag d. 20. dec:
- 09:00: FÆLLES VÆKNING

- 10:00: Fælles morgenmad .
- 11:00: Kiosken åbner
- 11:00: Gunslinger turnering starter

- 11:00: Frit spil (selvarrangerende)
- 15:00: Festen slutter
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