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På gång i Prippklubben

Dagen vi alla väntat på

23 oktober - 18:00
Invigning Göteborgs Nya Bryggeri
OBS – föranmälan senast
16 oktober till
prippklubben@gmail.com

Nu är det äntligen dags för dagen vi alla väntat på.

31 Oktober - 18:00
Pubträff :
Barleys Food Factory
Kvilletorget 20

Anmälan skall göras senast den 21 oktober till
prippklubben@gmail.com . Det kommer att klippas band,
serveras tilltugg samt vara rundvandring på bryggeriet.

21 November - 18:00
Julfest på
Göteborgs Bryggerimuseum
(Puben)

PS. det kommer att vara en
smyginvigning redan den 15 oktober
för speciellet inbjudna av Göteborgs
Ölinvest – men det är förstås den
23e som är den viktigaste.

Den 23 oktober invigs Göteborgs Nya Bryggeri och alla medlemmar
i Prippklubben samt hangarounds som brukar vara med i våra
sammankomster , t.ex MC klubben är hjärtligt välkomna att delta.

Varmt välkomna till denna historiska händelse.

Pubträffarna är preliminära så håll
utkik på facebook / hemsida för
ändringar.

Vinnare Pubträff 2014-2015
Årets vinnare i vår pubbedömning blev Nya Plankan Restaurang och Bar
som fick sitt hederspris med tillhörande diplom den sista lördagen i augusti.
Ett 30 tal glada öldrickare slöt upp på platsen och firade med personalen.
Ny säsong är nu uppstartad och i september besökte vi Johannebar, en
mycket trevlig kvarterskrog som rekommenderas för er som missade detta.
Häng med nästa gång var vi håller till hittar du under På gång i Prippklubben, hemsidan och på vår Facebook.

Julfest 2015
Inbjudan till Julfest har nu gått ut via brev till alla medlemmar.
Den 21/11 är det dags att avsmaka skinka, vörtbödet och andra tillbehör.
Enligt tradition firar vi detta på Göteborgs Bryggerimuseum och anmälan skall
göras senast den 14 november se mer information i utskick.
Passa på att även betala medlemsavgiften samtidigt som du sätter in pengar
för julfesten så är det klart för 2016 – ett år som kommer att bli minst lika spännande
som detta med ett nytt bryggeri att marknadsföra.
Medlemsavgiften är endast 200 kronor och betalas till PG 698967-7
ange namn och ev. tidigare medlemsnummer.
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Fisketur med chartrad båt
1a fisketuren är nu avklarad. Ett glatt gäng gav sig ut på äventyr och
kom hem med flera makrillar som enligt rykte smakade gudomligt.

MC gänget

Tack Mikael Olausson för att du ville ta oss
med ut i din båt.

Prippklubbens MC gäng har än en gång
gjort en insats för barncancerfonden
genom att delta i barncancermilen i
trakterna kring Borås en lördag i
september. Regnet stoppade inte de
ca 240 deltagarna som tillsammans
samlade ihop 82 000 kronor till fonden.

Sven 0768-130246 eller Pelle 0703-925783

Suveränt gjort av alla deltagare.

Är du sugen på att hänga med nästa gång –
anmäl ditt intresse till
Sven eller Pelle på telefon enligt nedan.

Göteborgsvarvet
Det är många av våra medlemmar som springer Göteborgsvarvet och
vi undrar nu om det finns något intresse att springa för Prippklubben
med gemensam tröja med t.ex reklam för Prippklubben och
Göteborgs Nya Bryggeri.
Hör av dig till Johan Carlberg om du är intresserad. / Styrelsen

Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri
Nu är det dags igen för dig som medlem i Prippklubben att söka bidrag ur understödskassan vid Lyckholms Bryggeri.
Du som har arbetat på Pripps i Göteborg och varit långtidssjuk eller drabbats av höga sjukkostnader har möjlighet
att söka bidrag ur Lyckholmsfonden. Grund principen är att utdelning ges p.g.a. nedsatt arbetsförmåga t.ex.
sjukdom genom att en dagersättning fastställs efter antal sjukdagar.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/10. Ta kontakt med någon i styrelsen för att få en blankett.
Är du inte anställd vid Carlsberg Sverige idag krävs att du bifogar underlag på att du varit anställd minst
5 år på AB Pripps Bryggerier/Carlsberg Sverige vid anläggningen i Västra Frölunda.

Skidresa Hemsedal
Intresserad av en trevlig helg i
Hemsedal – 17-20 mars är det
dags för Prippklubbens årliga
skidresa.
12 platser är bokade och än finns
det några lediga, men skynda dig
– först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Lars ” Roddarn” Hedenberg på 073-2196092

Visst ser det lockande ut…

