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Kjære venner

Hjertelig velkommen til Grand Chapitre på Sørlandet i 2022. Styret har
sammen med de aktuelle bedrifter og våre øvrige samarbeidspartnere
laget et program som vi håper mange av dere har lyst til å være med på.

Med alt det Sørlandet har å by på, er vi sikre på at dere vil få en
opplevelse som går inn i minneboken. Alle er på « tå hev» og klare til å se
dere. Det hele starter med at dere blir ønsket velkommen «på taket av
Kristiansand». Det vil si på Odderøya, i sentrum av Kristiansand, med
utsikt over byen og skjærgården. Vi beveger oss deretter 5 min. gange
ned til Haubitz Laaven. 

Vi lager en litt annerledes annerledes Get Together enn det vi
normalt pleier.

På det kulinariske plan går vi tilbake til våre røtter hvor vi bl.a.
skal grille hele dyr og mye annet «snadder». Vi har også
planlagt at dette skal være minglearrangement, og kanskje
«svinge godfoten».

Som dere skjønner blir dette litt annerledes, og vi legger til
side det veldig formelle. Kall det gjerne «Sørlandsk gjestfrihet»
med litt løs snipp. Rammene er de beste.

Haubitz Laaven, som noen ivrige sjeler har renovert passer utmerket til
dette.

Vi presenterte vår planer på Grand Chapitre i Bergen. Opprinnelig var
planen at vi skulle ha dette i juni, men det kolliderte med «world wide»
generalforsamling for Chaîne des Rôtisseurs i Paris.

Valget falt på mai. Vi er ferdig med vinteren, og Sørlandet forbereder seg
på en hektisk sommersesong. Vi henleder oppmerksomheten på vedlagte
link. (Se nedenfor) Den er utarbeidet av Hans Normann Tranberg,  sønn til
vår Vice-Chancelier Henry Tranberg, og styret i Bailliage de Sørlandet.
Klikk på linken og la deg inspirere til å bli med på en fin reise i vår herlige
landsdel. Her finner du informasjon om landsdelen, innkvartering, og
selvfølgelig programmet for disse dagene. Dra musepekeren nedover for å
se alle bildene.

 pdf presentasjonsfilen.

  

Detaljer med eksakte tider, priser og påmeldingsmulighet må vi komme
tilbake til. Det legges sannsynligvis ut medio januar 2022.

Godt nytt år og hjertelig velkommen til Sørlandet.

På vegne av styret i Bailliage de Sørlandet

Jørgen Aall Flood

Bailli de Régional Sørlandet

 

Chaine.no

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/storage/pdf/211007-KRISTIANSAND-CDR-HENRY-TRANBERG-V9.pdf
https://chaine.no
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