
Vinter Disco - ”small town Saturday night”   
 
Vi mødes til vinter hygge, i mens vi venter på den første køredag – vores ukronede diskjockey, Dr. 
Feel Good, Harley Madsen, har igen finpudset sit program af numre og er klar til at løfte os 
igennem tidligere tiders Good old pop and Rock Music – bl.a. vores slag sang/ fællessang ”small 
town Saturday night” 
 
Musik fra de gode gamle dage, som mange nok husker – aftenen byder måske også på lidt 
konkurrence – ”Gæt en melodi”, lad os se om de har en plan ……………. 
 
Det her, er en mulighed for at du også inviterer en ven eller to, som kunne have interesse i at være 
en del af Harley Owners Group og dermed Chapter Jylland Syd – lær os at kende og oplev det 
gode fællesskab. 
 
Dato:  Lørdag den 23. marts 2019 
 
Kl. ca. 17.00  Ankomst  
Kl. ca. 17.30  Velkomst drink 
Kl. ca. 18.00  Vi går til bords 
 
Drikkevarer, – Øl, Vand, Vin, er inkl., til sidste dråbe – du er velkommen til at tage lidt med. 
 
Kaffe med tilbehør serveres i rigelige mængder … du er velkommen til at bage en kage!! 
 
Efter spisning og hygge – bydes op til god musik og måske en sving om  - efterfulgt af den 
nervepirrende konkurrence. 
 
Vi har hyret personale til ”det grove” servering, køkken etc. 
 
Vesterhede Bed & Break fast  - Vesterhedevej 33  -  7250 Hejnsvig  -  www.bb-vesterhede.dk 
 
Vi slutter nok godt midnat, så alle kan nå hjem i ordentlig tid - -------------- 
 
Mulighed for overnatning (max 25 pers) i ferielejligheder, pr. seng 270,- eller i Autocamper Kr. 75,- 
pers. 
 
Pris pr. medlem: Kroner 298,- pris ikke medlem Kr. 375,-, betales, når i modtager info herom. 
 
Dit Chapter Jylland Syd, giver et tilskud til det samlede arrangement. 
 
Tilmelding:  senest den 20. februar via hjemmesiden www.hog-jylland-syd.dk 
  skriv deltager antal og om i ønsker overnatning. 
 

Chapter Jylland Syd og Disco teamet glæder os til fremmødet og den fælles hygge 


