
1

Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 21. december 2018 15:00

Emne: Glædelig jul

Glædelig jul. 

Vi sender hermed de bedste ønsker om en glædelig jul 

og et lykkebringende nytår.  

Vi glæder os til at se jer alle i året som kommer, og håber vi vil få en masse 

dage med godt golfvejr. 

På kontoret har vi juleferie og er tilbage igen fra den 2. januar 2019. 

Restauranten holdet vinterferie og er tilbage igen den 18. februar. 

Der er mulighed for at de holder lidt åbent mellem jul og nytår, hvis vejret 

indbyder til golfspil. 

Pro Shoppen holder åben  
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I Julen: 

Lørdag den 22 dec. kl. 10-14 

Søndag den 23 dec. kl. 10-14 

Lørdag den 29 dec. kl. 10-14 

I 2019 

Lørdag den 5 januar kl. 10-14 

Søndag den 6 januar kl. 10-14 

Vi åbner igen den 23 feb 2019. 

De kan kontaktes på mail: gspro@bggc.dk eller mobil 2013 6898. 

De varmeste ønsker om en god jul til jer alle, 

Mogens 

Der er ikke mange låger tilbage i julekalenderen og pakkerne er 

ved at være hentet på Breinholtgård. 

Tak for opbakningen til BGK’s regel-julekalender. Der har været mange svar 

hver dag og ikke alle har været rigtige - deriblandt mine. Julekalenderen har 

givet rig mulighed for diskussioner og opslag i den nye regelbog, så tak til Kim 
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Meyer for de spidsfindige spørgsmål. Kunsten i 2019 er at aflære de gamle 

regler og få de nye regler lært og lageret i hukommelsen. 

De fleste præmier i vores regel-julekalender har et strejf af jul.  

Så til jer dygtige og heldige vindere, I kan stadigvæk nå at hente jeres præmier. 

Kig forbi på Breinholtgård i Pro-Shoppens åbningstid, som I kan se i dette 

nyhedsbrev, så kan I få udleveret præmierne og forhåbentligt nyde det i løbet af 

julen. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt 

og lykkebringende nytår. 

Tak for i år og på gensyn i 2019 til en ny og dejlig golfsæson. 

Fra alle os til alle jer. 

Glædelig jul 

Pernille 




