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Chers Confrère

Da går dette året mot slutten, og det ble vel kanskje ikke helt slik vi hadde ønsket.  Likevel
har vi hatt noen fine mat- og vinopplevelser under litt strenge, men trygge forhold, dette
året. Vi startet så frisk med vinsmaking på Amtmandens med Nordavin i februar, og vi
hadde håpet på både Diner Amical og en champagneaften gjennom våren. Men så
strammet landet inn. Da var det ekstra hyggelig å kunne åpne høstsesongen med en
aldeles nydelig Diner Amical på nyåpnede Emmas i august etterfulgt av en virkelig Grand
Diner på Ishavshotellet i oktober. Alle tre gjennomførte event ble svært så hyggelig og var
nok rimelig etterlengtet.

Gledelig er det å kunne meddele at vi har fått mange nye medlemmer, og spesielt gledelig
er det at en av grunnleggerne av Bailliage d’Arctique har kommet hjem igjen og har meldt
overgang til oss i nord. Har du noen venner du føler passer inn hos oss, inviter dem med
på et arrangement, sånn at de får et innblikk i hva vi driver med. Det er da også viktig for
oss i styret å forsøke å finne nye arrangement, tilpasset tiden vi lever i nå, sånn at vi også
får gitt våre nye medlemmer en opplevelse av hva Chaîne des Rôtisseur er, og helst uten
de strengeste restriksjoner. Det er et lønnlig håp.

 

ENDRINGER I STYRET

Når det gjelder styret, så er det leit å meddele at Cathrin Carlyle har meldt sin avgang
som Bailli, men heldigvis ikke som medlem av Chaîne. Tiden for å fratre var inne, da hun
og Steven har planer om å reise litt og ta livet med ro en stund.  Vi ønsker dem alt godt
og takker hjertelig for innsatsen som Bailli Regional. Merci pour tout ce que tu a fait pour
la Chaîne, Cathrin

Styret må ha en leder, og det betyr at nestleder, Geir Solheim har rykket opp og er nå
våre nye Bailli Regional. Resten av styret er svært glad for at Geir tok oppgaven på strak
arm, og vi jobber ufortrødent videre med å lage nye og spennende arrangment i det nye
året. Men som vi alle vet, alt avhenger av situasjonen vi er inne i. 

 

NYTT ÅR, NYE OPPLEVELSER.  

Over til det nye året. Vi har den store og svært spesielle glede å meddele at vi har fått
den endelig bekreftelse, både fra Paris og sentralt i Norge, at det skal være overrekkelse
av kjeder til alle nye medlemmer, og øvrige utmerkelser, i Bailliage d’Arctique.
Intronisasjon er datert til den 23.februar 2022, og det høytidelige arrangementet skal
foregå på Ishavshotellet, der vi er sikret god nok plass i tilfelle verden ikke har kommet
ordentlig på skinner igjen til da. Trygghet er viktig for oss.

 

INVITASJON GRAND DINER MED CHAMPAGNE OG INTRONISASJON

Det er således en sann glede å kunne åpne Bailliage d’Arctique året 2022 med en Grand
Dinêr, i litt spesielle former.  Foruten staselige intronisasjon, vil hovedelementet være
champagne, denne gangen med en smaksmeny som er tilpasset både sesongen og de
utsøkte bobler i glasset. Når vi allerede nå har fått bekreftet dato, så er det ingen grunn til
å vente med å  gi dere muligheten til å melde dere på. 

Sted                      Scandic Ishavshotell

Dato                      Onsdag 23. februar kl. 1900

Antrekk.               Mørk dress med kjede 

Pris.                       Kr. 990,-

Påmeldingsfrist.   3. februar

Påmeldig.              KLIKK HER  (nb! kjedepåmelding)

Vi gjør oppmerksom på at du i tillegg må melde på den som skal ha kjedet denne kvelden,
det gjør du i det ekstra feltet som følger etter at du har meldt deg og eventuell gjest på
arrangementet. Velkommen!

 

Vi avslutter dette rare året med å ønske hver og en av dere en riktig god og trivelig jul og
velkommen til et nytt kulinarisk 2022, med håp i hjertet.

 

Julehilsen fra Styret

Geir Solheim, Poul-Henrik Remmer, Kim Nordli og Guri Møller 

 

 

 

    

                                                               

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/289/registration
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