
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

EN LITEN JULEHILSEN MED INVITASJON TIL
VÅRT FØRSTE ARRANGEMENT

I 2023

L’ORDRE MONDIAL HOS SMAG & BEHAG
GRIMSTAD 27. JANUAR KL. 18:30

Vi er godt inne i adventtiden og julen er rett rundt døren. Det nærmer seg dermed også
slutten på et fint år i Chaîne des Rôtisseurs Sørlandet.

Det er gjennomført mange arrangementer uten at Covid-19 har gitt oss de største
utfordringene i år. Det var godt å kunne «mingle litt» igjen.

Våre medlemsbedrifter har gjort sitt ytterste for at vi skulle kunne gjennomføre våre
arrangementer. Som om ikke pandemien var nok, har de har fått nye utfordringer med
arbeidskraft og ekstreme strømpriser.  Godt gjort å levere som dere har gjort og en stor
takk til dere alle.

Grand Chapitre fra 20. – 22. mai ble vårt store arrangement i år med over 200 deltakere.
Takket være god planlegging og hjelp fra våre medlemmer ble arrangementet
gjennomført med stil. Arrangementet innebar et Bailli skifte for Bailliage des Sørlandet, og
for en avslutning det ble for Jørgen.  En stor takk til Jørgen for alt arbeid han har lagt ned
for oss gjennom mange år.

Oppslutningen på våre arrangementer har vært veldig bra og vi har en fin tilvekst i
medlemsantallet. Vi er nå 111 medlemmer.

Neste års program har dere allerede mottatt, og vi er godt i gang med påmeldingen til
Gaustablikk 16. – 18. juni. Vi er allerede over 40 deltakere, så tur blir det helt sikkert. Vi
har dermed også fått anledning til å forlenge påmeldingsfristen til 15. februar. Det vil si er
det fortsatt muligheter for dere som ennå ikke har meldt dere på.

Vi tillater oss også å minne om påmeldingen til neste års Grand Chapître i Trondheim for
de som ønsker å delta her.

Da gjenstår det bare å takke for alle hyggelige sammenkomster i 2022 og vi starter like
godt påmeldingen til neste års første arrangement

L’ORDRE MONDIAL HOS SMAG OG BEHAG
GRIMSTAD 27. JANUAR KL. 18.30

Maître Rôtisseur Hans Petter Klemmetsen, Marius Herseth Sørensen og deres stab har
komponert en sammensetning av torsk og viner av ypperste klasse.

  

                                          
Vi mottas på Smag og Behag i Grimstad med noe sprudlende i glasset kl 18.30.

Det loves torsk på tradisjonell sørlandsk vis og torsk på utradisjonell Smag og Behag vis,
med tilhørende svært gode viner.

Måltidet avsluttes med noe søtt og kaffe.

Priser 

Pris for medlemmer av L’Ordre Mondial Kr. 1390

Pris for øvrige deltagere Kr. 1490

Transport tur/retur Kristiansand Kr. 200

Transport tur/retur Lillesand Kr.  130

 

Buss går fra Tinghuset i Kristiansand kl. 17.40 og fra Viadukten i Lillesand kl. 18.10.

Retur fra Grimstad kl.23.00 med stopp på Viadukten i Lillesand og videre til
Rutebilstasjonen i Kristiansand.

Påmeldings og betalingsfrist 12. januar 2023.

Påmelding gjør du ved å trykke på RegistrerRegistrer  knappen her.

 

Med dette takker vi dere alle for et fint Chaîne år sammen,
og ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår.

Vennlig hilsen
Confrerie de la Chaîne des Rôtisseurs

  

Jan Einar Lødrup Stabell Henry H. Tranberg 
Vice-Echanson Bailli Regional Sørlandet

                                                                                                  

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/352/registration
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