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Lørdag d. 
kl. 12
Dagen før 1

Se evt.: www.alttiljul.dk 
 

Klub Herning giver tilskud til et juletræ
medlem på op til 100 kr. 
Desuden byder vi på en æbleskivebuffet i 
hvor I kan spise alle de æbleskiver I
mellem: 
1 krus gløgg (250 ml), 1 krus kakao (250 ml)
1 krus saftevand eller kaffe/te ad libitum
Til børn under 15 år er der en julepose.
Tilmelding nødvendigt, og senest d. 
 

Allersidste og bindende tilmelding
 

Henrik Thybo Jensen………tlf.: 25 60 76 08 
Torben D. Krog……………..tlf.:
Eller på hjemmesiden: https://www.def.dk/arrangementer
Tilmeldte buffet-billet, juletræsbevis og slikpose 

Klub Herning afholder lørdag d. 30
Øster Skovgård Julehandel, 
 

eettrrææssffæællddnniinngg

d. 30. november 201
kl. 1200 - 1500 
Dagen før 1. søndag i advent. 

DANSK EL
KLUB HERNING

tilskud til et juletræ eller gran pr. 

en æbleskivebuffet i ”Kaffeladen”, 
æbleskiver I kan, og vælge 

1 krus kakao (250 ml),  
eller kaffe/te ad libitum.  

er der en julepose. 
senest d. 20.11.2018 

og bindende tilmelding onsdag den 20. november. 

tlf.: 25 60 76 08    mandag til torsdag  
tlf.: 97 26 86 14    mellem kl. 16:30 & 19:30

https://www.def.dk/arrangementer 
billet, juletræsbevis og slikpose afhentes i kaffeladen. 

 
Kørselsvejledning: Ved det vestligste 
lyskryds i Snejbjerg drejes ad Ørskovvej, 
derefter til venstre med det samme 
Helstrupvej (der står et skilt).
Kør ligeud ca. 1 km, til I kommer til Øster 
Skovgård på højre side. 
Det er ca. 800 m. udenfor Snejbjergs byskilt, 
hvor der er store grusbelagte parkeringspladser.

 

Husk sav
fælde juletræet.

lub Herning afholder lørdag d. 30. november 2019 fra kl. 12 til 15 juletræsfældning hos: 
vgård Julehandel, Snerlundvej 4, 7400 Herning. 

gg 

ember 2019 

DANSK EL-FORBUND 
KLUB HERNING 

.  

mellem kl. 16:30 & 19:30 

Ved det vestligste 
lyskryds i Snejbjerg drejes ad Ørskovvej, 
derefter til venstre med det samme – ad 
Helstrupvej (der står et skilt). 

til I kommer til Øster 

Det er ca. 800 m. udenfor Snejbjergs byskilt, 
hvor der er store grusbelagte parkeringspladser. 

Husk sav, hvis I selv vil 
fælde juletræet. 

fra kl. 12 til 15 juletræsfældning hos:  


