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Ansvarshavende redaktør:

Michael Godsk, Svalevej 38, 7100 Vejle 
Telefon:  31 20 58 55
Mail: 3.halvleg@gmail.com

Oplag:
Udkommer i 1.150 eksemplarer. 3. halvleg 
omdeles i Jennum, Skibet, Slelde, Rue, 
Knabberup og Nr. Vilstrup.

Udgives af:

Skibet IF, www.skibet-if.dk

Næste nummer kommer oktober 2021
Sidste frist for indlæg til næste nummer af 
3. halvleg: onssdag den 1. december 2021

Bestyrelse:

Formand, Peter Lærke Ravn 
20 24 02 20 - bette.ravn@gmail.com

Næstformand, Michael Godsk 
31 20 58 55 - michael.godsk@gmail.com

Sekretær, Camilla Jørgensen, 
28 26 10 07 - millemondo@gmail.com

Kasserer: Bøje Utoft 
20 85 98 06 - skibetbakkevej6@gmail.co
Medlem, Birgitte Lønne Bloch 
51 49 29 66 - birbitte@hotmail.com 
 
Medlem, Anders Møller 
20 66 88 52 - kaas0103@gmail.com

Kolofon

Skibet IF

Eksponering i hallen

Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
•	 Opstart banner 1.000 Kr.
•	 Pr år 2.000 Kr.

Kom først til de nye
sponsorpakker 2022

•	 Bannerreklamer
•	 Tøjsponsor
•	 Annoncer
•	 Web & SoMe
•	 Og meget mere

Kære læser

Så kom efteråret pludselig forbi. Rusk, blæst og regn. Men der er jo ikke 
noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet.

Nu har du nemlig en undskyldning for at tage en slapper. Lave en god kop 
kaffe, the eller chokolade og boller til hele familien. Og så kan du i ro og 
mag, sætte dig ned og bladre lidt i 3.halvleg :-)

Denne gang kan du læse lidt om Idræt i dagtimerne, der endelig har fået 
fuld gang i træningen og har nogle skønne timer i hallen, hver tirsdag 
formiddag.

Du kan også læse lidt om badminton og håndboldspillere der har været til 
deres første stævne i år. Og så kan du læse om vores floorball hold. Både 
kvinder og mændende der nu udgør en alvorlig magtfaktor i den jyske 
hyggeliga :-)

Du kan også læse om Skibet Qvinder der har afholdt general-forsamling og 
været på vin-tur til Lindely til smagning og fortælling.

Sidst i bladet kan du finde en større billedeserie med mange billeder fra 
vores Genåbningsfest og Skibetløbet. Se om du kan finde dig selv.

Der er desværre ingen artikler fra fodbold og gymnastik, men der er fuld 
knald på sæsonen og mon ikke der kommer en god opdatering til næste 
blad i december :-) 

Glædeligt gensyn til december
Michael Godsk
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Skibet Event
Det er med meget stor glæde, at 
vi i Skibet Event kan informere jer 
om, at vi har indgået aftale med 
Prinsens musikkorps om afholdelse af 
nytårsshow 2022.

Efter et år hvor vi desværre måtte aflyse 
pga. Corona håber vi på, at 2022 bliver 
året hvor vi igen kan mødes til et festlig 
og musikalsk nytårsshow.

Prinsens Musikkorps har inviteret den 
folkekære og dybt musikalske Rasmus 
Bjerg med på deres turne så der er lagt 
op til underholdning i topklasse.

Rasmus Bjerg er blandt meget andet 
kendt for sin store hovedrolle som 
John Mogensen i filmen ”så længe jeg 
lever” så mon ikke han med prinsens 
musikkorps i ryggen kommer rundt om 
nogen af John Mogensens største hit.

Nytårsshow 2022 bliver lørdag den.15 
januar 2022 Kl. 19:30

Billetterne kommer til salg frem mod 
sommerferien 2021

Hold øje med vores facebookside for 
nærmere information: https://www.
facebook.com/Skibetevent
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Idræt i Dagtimerne.
Endelig er vi kommet i gang igen.
Hver tirsdag formiddag fra kl. 10.00 til 
12.00 mødes 70-80 modne folk fra Skibet 
og Omegn i hallen for sammen at dyrke 
motion.

Vi starter alle med ca. 45 min. 
opvarmning. Som noget nyt har vi taget 
stolegymnastik med i opvarmningen  
samtidig med styrke på gulv. Det giver en 
god valgmulighed.
Herefter en kort frugt-pause. 

Deltagerne kan herefter spille hockey,  
badminton,  tæppecurling eller 
gulvcurling i hallen.

I kabyssen er der mulighed for 
ryggymnastik.  Endvidere har vi haft 
besøg af Rikke, som har undervist i 
åndedrætsøvelser.

Kl. 11.40 er der kaffe, informationer og et 
par sange.
Generelt for dagen: Der bliver arbejdet, 
svedt og grinet.

Alle bidrager til fællesskabet med højt 
humør og fuld aktivitet.
Alle er meget bevidste om at bruge 
håndsprit og holde afstand.

Arbejdsgruppen:
Birthe, Kurt, Inna og Mogens



5



6

Badminton
Badminton U13 – U19
I indendørssæsonen afholdes der 
hver onsdag aften kl. 18:00 – 20:00 
badmintontræning i Skibet Hallen for 
spillere fra 5. klasse og opefter (dvs. U13 
– U19).

Allerede nu er der udsigt til, at 
træningerne løbende vil få deltagelse af 
flere end de 20 badmintonspillere, som 
Skibet Hallen som udgangspunkt har 
plads til. Dejligt med den store opbakning 
til badmintonsporten i Skibet.

Som altid bliver der udvist højt humør, 
flot engagement og god energi til alle 
træninger.

I løbet af sæsonen vil der blive budt på 
DGI-gæstetræninger med henblik på at 
opnå ny inspiration og løfte det tekniske 
niveau for både spillere og trænere.

Der er endvidere tilmeldt to U15-hold til 
sæsonens holdkampe i DGI-regi.

Badminton U9 – U11
Også på mandagsholdet for de yngste 
spillere kl. 15:00-16:15 er der god 
opbakning. Lasse leger badmintonen ind, 
så spillerne har det sjovt mens de lærer.

Udlejning:
Anne-Marie Schneider - Tlf. 40 25 09 56

Formand:
Jørgen Petersen - Tlf. 75 88 20 28

Stenager Forsamlingshus

Stenager Forsamlingshus  -  Knabberupvej 189, 7100 Vejle  -  www.stenagerforsamlingshus.dk

Stenager Forsamlingshus
Udlejning:
Stine Holm Madsen  - Tlf. 40 25 09 56

Formand: 
Hanne Mette Sørensen - Tlf. 21 60 13 05
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Voksen badminton

Langelinie 14   7100 Vejle   Tlf. 75 82 11 56
maler@malermoerk.dk   www.malermoerk.dk

Voksenfjer og baneleje
Gruppen, af voksende badmintonspillere 
der mødes hver søndag kl.18:00-19:00 er 
voksende, men der er stadig plads til dig.

Vi spiller på kryds og tværs, og har 
mange sjove - og svedige - kampe!! Kom 
og prøv og se om det er noget for dig.

Der er også fortsat enkelte ledige baner, 
at leje.

Kontakt Karin (20.16.03.43) for mere info.
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Herreholdet svinger hockeystaven som 
altid: mandagen kl 20 - 22 i Skibet 
hallen.

Du er velkommen til bare at møde op 
i indendørs sko/tøj - vi har stave til 
udlån.’

Vi garantere for at du får sved på 
panden og et godt grin i samvær med 
en flok glade skibet-mænd.

Vi deltager i enkelte stævner og 
derudover holder vi gerne et par 
hyggelige fester,

Vi ses
Martin Jensen
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Medaljeregn over Skibets Herrefloorball
Skibets Herrefloorball udgør nu en 
afgørende magtfaktor i den jyske 
floorball-hygge-Superliga.

Det blev bevist ved corona-
genåbningsstævnet i Jelling, hvor de 
rødklædte Skibetherrer høstede sølv, 
bronze og 4. pladsen, på en dag, 
hvor de sædvanlige storklubber blev 
statister overfor de teknisk, fysisk og 
taktisk topmotiverede Skibetherrer.

Kun tvivlsomme dommerkendelser 
adskilte Skibet fra at høste 
guldmedaljen på en aften, hvor 
de medrejsende trofaste Skibet-
supportere så storspil de sent vil 
glemme. Resultaterne blev fejret til de 
sene nattetimer og spørgsmålet er nu 
kun, hvornår det ædleste metal skal 
pryde pokalskabet i klubhuset.

Planerne herfor skal lægges til den 
kommende julefrokost d. 20. november 
og vi skal på forhånd beklage de 
støjgener det vil medføre i Skibet og 
omegnsbyerneJ



Opstart og status floorball fra 
kvinder i Skibet og Omegn:

Sæsonen er skudt igang og vi er 
glade for at se flere nye på holdet. 
Vi har det sjovt sammen og får 
forbrændt nogle kalorier.

Vi har haltid onsdag kl.21 og søndag 
kl.20, og spiller når vi kan samle 
mindst 6 personer. Man behøver ikke 
komme 2 gange om ugen, men blot 
hvad der passer ind i ens hverdag.
E
Der er fortsat mulighed for at komme 
og afprøve om floorball for kvinder 
er noget for dig, hvor der er 2 gratis 
prøvegange.

10

Floorball kvinder
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Badminton:

Kurt Nørgård, tlf. 75 82 32 19

kurt_norgaard@hotmail.com

Fodbold:
Søren Brink, tlf. 41 73 72 32
szachob@hotmail.com

Håndbold:
Camilla Jørgensen, tlf. 28 26 10 07
millemondo@gmail.com

Hockey:

Martin Jensen, tlf. 27 21 73 20

Idræt i dagtimerne
Mogens Johansen, tlf. 40 19 06 84

mogens.johansen7100@gmail.com 

Gymnastik:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60
lone.p@profibermail.dk

Revy:
Kirsten Mikkelsen, tlf. 75 72 16 84
kirsten.v.mikkelsen@gmail.com

Skibet Quinder:
Lise Madsen, tlf. 26 75 10 58 
lise.erik@madsen.mail.dk

Webmaster:
Michael Godsk tlf. 31 20 58 55
michael.godsk@gmail.com

Conventus Booking:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60                   
lone.p@profibermail.dk    
                                                      
Nøgler:
Ulrik Sole Vallentin, tlf. 40 43 22 77          
sole.vallentin@gmail.com

Afdelinger

Som kommende boligsælger kan du udnytte de muligheder, som dette giver,  
ved at bestille en gratis salgsvurdering af din bolig hos home Vejle  

på tlf. 75 822 811 eller mail vejle@home.dk

Vidste du,  
at Danmarks 

næstmest sælgende 
ejendomsmægler 

ligger i Vejle?

Kilde: finans.dk/finans2/ECE12610581/top-10-danbolig-i-holbaek-er-landets-bedst-saelgende-ejendomsmaegler 

Boligmarkedet har ALDRIG været bedre!  
Vi kan også sælge for dig!

VEJLE - DAMHAVEN
v/ Lynggaard & Hansen P/S
Damhaven 5B
7100 Vejle
vejle@home.dk
Tlf. 75822811

Jesper F. Guldmann Patrick Ø. Buchholdtz Michael Bygge Ottesen Jens Strunk Mouridsen Rasmus Bolund Enggaard

Pedersen

Mads Skov

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Som kommende boligsælger kan du udnytte de muligheder, som dette giver,  
ved at bestille en gratis salgsvurdering af din bolig hos home Vejle  

på tlf. 75 822 811 eller mail vejle@home.dk

Vidste du,  
at Danmarks 

næstmest sælgende 
ejendomsmægler 

ligger i Vejle?

Kilde: finans.dk/finans2/ECE12610581/top-10-danbolig-i-holbaek-er-landets-bedst-saelgende-ejendomsmaegler 

Boligmarkedet har ALDRIG været bedre!  
Vi kan også sælge for dig!

VEJLE - DAMHAVEN
v/ Lynggaard & Hansen P/S
Damhaven 5B
7100 Vejle
vejle@home.dk
Tlf. 75822811

Jesper F. Guldmann Patrick Ø. Buchholdtz Michael Bygge Ottesen Jens Strunk Mouridsen Rasmus Bolund Enggaard

Pedersen

Mads Skov

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Seje håndboldspillere til sæsonens første stævne
Med sommerfugle i maven, 
maskotter på armen og masser 
af håndboldtricks i baghånden 
rykkede  Skibets U6-U7 hold 
og U8-U9 hold i begyndelsen af 
oktober ud til sæsonens første 
håndboldstævne. 

Humøret var i top, da otte piger og 
drenge 9. oktober skulle til deres 
første håndboldstævne som U6-
U7 spillere. Kamptøjet var klart, 
drikkedunkene fyldte og energien 
boblede, da vi om formiddagen 
mødtes i Søndermarkshallen.

Efter fælles omklædning varmede vi 
op med leg og boldspil, og så var vi 
klar til at spille vores første kamp. Vi 
måtte være fem på banen ad gangen 
og vi var bare rigtig gode til at 
spille sammen og hjælpe hinanden. 
Vi prøvede også allesammen at 
score mål. På sidelinjen hjalp vores 
hjælpetræner Caroline med at skifte 
ind/ud - og på banen hjalp vores 
træner Camilla os med at alle fik 
skudt på mål og at vi kom hurtigt 
hjem og dækkede op.

Vi havde også et rigtig godt 
heppehold udenfor banen, et sejt 
kampråb - og nogle søde maskotter, 
der hjalp til i målet. I pauserne 
hyggede vi og fik frugt, der gav 
masser af ny energi  - og til sidst 
fejrede vi de tre veloverståede kampe 
med lækker kage. 

Om eftermiddagen var det så de ni 
U8-U9 piger og drenge, der var klar til 
første stævne. Her var vi tilmeldt med 
to mix hold og hvert hold skulle spille 
tre kampe.
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Vi var ret spændt på møde de andre 
hold - og vi fik nogle vildt spændende 
og jævnbyrdige kampe. Vi havde et 
supergodt forsvar og var også meget 
stærke i mål. I angreb øvede vi os i at 
spille bolden godt rundt, og finte os 
igennem og score mål.

Vores trænerteam Thomas, Lasse, 
Kim og Camilla hjalp os med gode fif 
i målet og fra sidelinjen. Vi sluttede 
af med holdfoto og fælles kage efter 
en flot indsats af alle spillere. Og en 
fantastisk god forælderopbakning!       

Vi glæder os vildt til næste stævne 
allerede.  
Hilsner fra de to trænerteams!

Telte i alle størrelser
Gulv til hele teltet
Borde & stole
Alt i service
Duge og servietter
Popcorn og slush-ice
Gas- og elvarme
Lyskæder og lamper
Jukebox
Sumodragter 
Hoppeborge 
Tarzanbane
Mega bordfodbold 
Toiletvogne

Hos Jennum Teltudlejning finder du, alt hvad der skal 
til for, at gøre festen, jubilæet,
byfesten m.m. til en succes.

Vi kan leverer alt til deres fest. Ring og hør
nærmere hos Jennum Teltudlejning på:

tlf. 75 88 15 06 / 23 61 03 06

Vi søger for, at din fest bliver noget helt særligt!

Ska’ de holde fest, så er Jennum Telte bedst!

Skibet Håndbold
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Toldbodvej 2, 7100 Vejle
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I september fik vi så endelig lov til 
at starte op igen, vi startede med 
at holde vores nytårsmøde den 6. 
september 2021, hvor vi skulle have 
valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer: 
.

Den nye bestyrelse er herefter
Birgith R. Mikkelsen
Anni Christensen
Anette Pedersen
Lilian Jensen
Asta Lund 
Lise Sørensen

Herfter var foreningen vært med 
smørrebrød , øl og vand og en hel  masse 
snak om tiden der er gået hvor vi jo ikke 
har foretaget os noget, ikke set hinanden 
og fået talt om alt det vi plejer at ordne,
Det var som sædvaligt meget hyggelig 
og vi var 54 medlemmer ud af 64, så helt 
godt gået.

I oktober skulle vi så til vinsmagning 
hos Modavi, på Sdr.Vilstrupvej i Kolding, 
hvor Claus viste os rundt på vinmarkerne 
og fortalte om de forskellige vine de 
fremstillede , de dyrker 3 hovedsorter 
samt 22 andre sorter.
Da klimaet i Danmark er forholdsvis 
køligt, er det mest de ”kolde” vine som 
hvidvin og rose* der produseres på 
Lindely.
Claus har overtaget Modavi fra Kim og 
har omdøbt det til Lindely.
Herefter skulle vi jo smage 5 forskellige 
vine, der var også lidt smagsprøve  
fra  butikken i Vissingsgade Smag 
Dansk som også er ejet af Claus Møller 
Pedersen.

Det var et rigtigt hyggeligt møde og 
fantastiske omgivelser og en dejlig 
fortælling om vingårdens tilblivelse.
Ikke så mange ville være med kun 22 
deltagere.

Skibet Qvinder
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Efter mange måneders 
corona-nedlukning og aflyste 
arrangementer gik Skibet Kirke, 
FDF, Stenager Forsamlingshus, 
Skibet MakerSpace, Skibet 
Skole og Skibet IF sammen 
om at arrangere en fælles 
Genåbningsfest for store og små, 
unge og gamle. 

Programmet ved hallen / 
PlaySpot bød bl.a. på: 
•	 Fysik og kemishow v/Århus 

Universitet og Tvis Varme
•	 Rodeogris 
•	 Stomp rytmeworkshop
•	 Futsal turnering
•	 Gymnastikbane og 

hoppeborge
•	 Konkurrencer og mobilløb
•	 Maling af blomster og 

ansigtsmaling

Årets sommerfest blev noget helt særligt.
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Tak til idrætsforeningens afdelinger, 
lokale sponsorer og medarrangører 
for at støtte op om og bidrage til 
masser af spændende boder og 
sjove aktiviteter.

Også en stor tak til alle de mange 
frivillige som hjalp til både før, under 
og efter festlighederne. Uden jer var 
det aldrig gået!

Og endelig tak for den store 
opbakning og de mange positive 
tilbagemeldinger. 

Næste år bliver sommerfesten en del 
af Tour de France festlighederne
1-3. juli 2022.

Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.Har du lyst til at være 
med i planlægningen, så kontakt 
Birgtite Lønne Bloch på
tlf. nr. 5149 2966.

Kom først til de nye
sponsorpakker 2022

•	 Bannerreklamer
•	 Tøjsponsor
•	 Annoncer
•	 Web & SoMe
•	 Og meget mere
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SKIBET LØBET
Søndag d. 3. oktober lød 
startskuddet til det allerførste 
“Skibet Løbet” - med mottoet: 
”Fællesskab, hygge, bevægelse” 
Ca. 240 deltagere i alle aldre 
trodsede regnen og mødte op med 
godt humør. 

Inden starten gik, fik alle udleveret 
mørkeblå løbe-t-shirts og så gik 
opvarmningen løs, anført af Charlotte. 
Herefter begav alle sig afsted på 
henholdsvis 5,2 km og 2,6 km ruterne 
- gående eller løbende. Løbets 
yngste deltagere kunne være med til 
Stjerneløb på PlaySpot-området. 

Eksponering i hallen

Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
•	 Opstart banner 1.000 Kr.
•	 Pr år 2.000 Kr.
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Ved målportalen blev der uddelt 
forfriskninger til alle løbere og 
alle deltagere fik deres egen 
flotte laserskårne træmedalje, 
fremstillet af Skibet MakerSpace.  
Fodboldafdelingen fik lunet folk 
op med varm kakao og æbleskiver 
i Kabyssen, hvor der også var 
lodtrækning om præmier. 
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SKIBET LØBET
Tak til NordeaFonden, tak til 
sponsorerne for fine sponsorgaver 
og kæmpe tak til alle de frivillige 
hjælpere, der gav en hånd med før, 
under og efter løbet. 

Med al den positive feedback 
og lokale opbakning er der god 
sandsynlighed for, at Skibet Løbet 
vender tilbage i 2022.
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REMA 1000 med Vigo er en platform, hvor kunder kan få leveret 
varer og købe ind for hinanden i den lokale REMA 1000 butik.

REMA 1000 med Vigo bidrager til at:
•	 Involvere kunder, så vi skaber stærke lokale fællesskaber
•	 Bevare den lokale handel
•	 Gøre e-handel mere miljøvenligt

shop.rema1000.dk

MERE MILJØVENLIG
LEVERING FRA DIN
LOKALE REMA 1000



Julehygge på Haraldskær

• Røget laks med sødet
 rygeostcreme og sprødt 

• Torsk på bund af spidskål
 og cremet sauce på blåmuslinger

• And med rødbeder kogt i egen
 saft og timian

• Gris med selleri, grønkål og
 sauce med æbler

• Gårdoste med kerner og sødt  

•	Vafler	med	hvid	chokolade	som
 blødt og knas, kirsebær og sprødt

Skibetvej	140		/		7100	Vejle		/		T	+45	76	49	60	00		/		har@sinatur.dk		/		sinatur.dk

3 retter 395,- pr. pers.

4 retter 455,- pr. pers.

5 retter 525,- pr. pers.

6 retter 560,- pr. pers.

4 retter
incl. 4 glas vin   
798,- pr. pers.

Gældende	fra	den	5.	november	2021
Menuen	serveres	mandag	til	lørdag.	Bordreservation	76	49	60	00.

Julen er hjerternes fest – oplev nærvær og
julestemning på herregården, når det er bedst

Menu
Til	retterne	serveres	lækkert	rugbrød,	brød,	fedt	og	smør

Den kolde start
�  Hvide og røde sild med æble- og løgdressing 
�  Stegte sild med løgkompot 
�  Æg og rejer med citron og dildmayonnaise 
�		Rugmelsstegte	fladfisk	med	kørvelremoulade	
�  Røget laks med rygeostcreme
�  Sylte med rødbeder og sennep

Den varme midte 
�  Stegt andebryst og andelår i pres med æbler og svesker �		Svendborg	griseryg	og	confiteret	bryst	med	sprød	hud	  og rødkål 
�		Frikadeller	med	stuvet	hvidkål	
�		Æbleflæsk	
�  Lun postej med svampe og bacon 
�		Sauce	på	varme	julekrydderier	og	kartofler	

Den søde afslutning
�		Elmegården	oste	med	alt,	der	hører	til	
�  Risalamande med kirsebærsauce 

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 20 pers.)

I	kan	også	lade	jer	fortrylle	af	vores	julemenu	fra	3	til	7	retter	fra kr. 375 pr. kuvert

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for  jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00  eller på mail har@sinatur.dk

Oplev	ægte	herregårdsstemning	til	jeres	julefrokost	under	hvælvingerne	i	Haraldskælder eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og	giver	jer	en	uforglemmelig	madoplevelse	med	retter	kreeret	af	de	bedste lokale råvarer. 

Herregårdsjul 
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 og cremet sauce på blåmuslinger

• And med rødbeder kogt i egen
 saft og timian

• Gris med selleri, grønkål og
 sauce med æbler

• Gårdoste med kerner og sødt  

•	Vafler	med	hvid	chokolade	som
 blødt og knas, kirsebær og sprødt

Skibetvej	140		/		7100	Vejle		/		T	+45	76	49	60	00		/		har@sinatur.dk		/		sinatur.dk

3 retter 395,- pr. pers.

4 retter 455,- pr. pers.

5 retter 525,- pr. pers.

6 retter 560,- pr. pers.

4 retter
incl. 4 glas vin   
798,- pr. pers.

Gældende	fra	den	5.	november	2021
Menuen	serveres	mandag	til	lørdag.	Bordreservation	76	49	60	00.

Julen er hjerternes fest – oplev nærvær og
julestemning på herregården, når det er bedst

Menu
Til	retterne	serveres	lækkert	rugbrød,	brød,	fedt	og	smør

Den kolde start
�  Hvide og røde sild med æble- og løgdressing 
�  Stegte sild med løgkompot 
�  Æg og rejer med citron og dildmayonnaise 
�		Rugmelsstegte	fladfisk	med	kørvelremoulade	
�  Røget laks med rygeostcreme
�  Sylte med rødbeder og sennep

Den varme midte 
�  Stegt andebryst og andelår i pres med æbler og svesker �		Svendborg	griseryg	og	confiteret	bryst	med	sprød	hud	  og rødkål 
�		Frikadeller	med	stuvet	hvidkål	
�		Æbleflæsk	
�  Lun postej med svampe og bacon 
�		Sauce	på	varme	julekrydderier	og	kartofler	

Den søde afslutning
�		Elmegården	oste	med	alt,	der	hører	til	
�  Risalamande med kirsebærsauce 

Pris pr. kuvert kr. 365 (min. 20 pers.)

I	kan	også	lade	jer	fortrylle	af	vores	julemenu	fra	3	til	7	retter	fra kr. 375 pr. kuvert

Kontakt os for mere info, priser og detaljer for  jeres julearrangement på telefon +45 76 49 60 00  eller på mail har@sinatur.dk

Oplev	ægte	herregårdsstemning	til	jeres	julefrokost	under	hvælvingerne	i	Haraldskælder eller i vores stemningsfulde restaurant. Vi juler i køkkenet og	giver	jer	en	uforglemmelig	madoplevelse	med	retter	kreeret	af	de	bedste lokale råvarer. 
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