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Julefrokost fredag 9. december kl. 13.00 for
ALLE med tilknytning til golfklubben
Julefrokosten består af: 
Hvide sild med karrysalat
Tarteletter m/høns i asparges
Grønlangkål, hamburgerryg og brunede kartofler
Ribbensteg m/rødkål
Frikadeller med rødbeder
Risalamande med kirsebærsovs
Kaffe og småkager
Drikkevarer købes i klubben. 

Pris kr. 50 som betales på probox senest d. 5. december.
Du er først tilmeldt, når du har betalt, og tilmelding er bindende.
Er der nogle, der vil sponsorere en dåse småkager, eller en flaske snaps, eller
en pose kaffe, eller evt. en mandelgave, vil det være rigtig dejligt. 
Der hænger seddel i klubben, hvor I kan skrive jer på, hvis I vil
sponsorere en af delene.

TAK EN FRIVILLIG - SIFAs julepulje - Her har SIFA ønsket at honorere
frivilligheden, da det er den, der driver klubberne og dermed er med til at holde
samfundet "FIT" på både den fysiske og den mentale bane.
Vi har netop fået besked på, at blandt 77 ansøgere, er Sebber Kloster Golf Klub
blevet valgt og bevilget kr. 5.000 sammen med 19 andre foreninger! Derfor er
prisen for julefrokosten ændret fra 125 kr. til 50 kr. pr. person.
Tilmelding til julefrokosten kan ske i klubhuset eller på mail:
kontor@sebbergolf.dk

Golfhäftet gør Black Week grønnere 

⛳

Fantastisk tilbud fra Golfhäftet!

 
Hold fast! Nu krydrer Golfhäftet sin tidligere kampagne med yderligere en gave
og tilmed PLUS med i købet. Bedre tilbud får du ikke! Tilbuddet gælder kun i
Black Week. Så drømmer du om et år fyldt med golf til halv greenfee og en
masse nye golfminder for livet, så er det NU, du skal købe Golfhäftet.

Hvis du allerede har Golfhäftet til dig selv, så findes der sikkert en, der elsker
golf lige så meget som dig, som du kan forære Golfhäftet til. Hvad med som
julegave? Perfekt gaveidé inden vinterens og forårets golfplaner i Sydeuropa.

Vælg mellem to tilbud:
1. Køb 1 x Golfhäftet 2023 og få PLUS med gratis (værdi 199 kr.)
2. Køb 2 x Golfhäftet og få PLUS med begge kort (værdi 398 kr.) OG en ekstra
valgfri gave (værdi op til 249 kr.)

Vælg mellem:
Flot golfhue - i nyt, gråt design
Praktisk golfhåndklæde - i nyt, gråt design
Lyt gratis til Mofibo i en måned.

Gaverne fås så længe lager haves - først til mølle!
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