
PVK	  Philips	  Veteran	  Klub	  ved	  Tom	  Milter	  	  	   	   	  
	  
	  

Jeg	  glæder	  mig	  i	  denne	  Tid;	  	  
nu	  falder	  Julesneen	  hvid,	  	  
og	  så	  må	  Julen	  komme!	  	  
Min	  Far	  hver	  Dag	  i	  Byen	  går,	  	  
og	  når	  han	  kommer	  hjem,	  jeg	  står	  	  
og	  ser	  hans	  store	  Lomme.	  	  

	  
Ja,	  hvem	  husker	  ikke	  verset	  fra	  Peters	  jul?	  Og	  var	  det	  ikke	  fordi	  de	  fleste	  af	  PVK	  
medlemmer	  måske	  ikke	  mere	  havde	  børnene	  stående	  i	  vinduet,	  når	  de	  kom	  hjem	  
fra	  årets	  bankospil,	  så	  ville	  sangen	  have	  passet	  godt.	  
For	  dagen	  var	  sandelig	  fyldt	  af	  dejlige	  præmier,	  sponseret	  af	  mange	  venlige	  
firmaer	  og	  mennesker.	  Gevinster,	  sidemandsgevinster	  og	  side-‐sidemands	  
gevinster	  i	  spil	  efter	  spil	  blev	  hentet	  hjem	  af	  de	  heldige.	  
Da	  dørene	  blev	  åbnet	  og	  medlemmerne	  strømmede	  ind	  i	  boldklubbens	  lokale,	  så	  
kunne	  alle	  -‐	  med	  beundring	  og	  håb	  -‐	  se	  et	  bord	  med	  et	  væld	  af	  både	  store	  og	  små	  
gevinster.	  	  
Som	  altid	  og	  med	  stædig	  klar	  og	  myndig	  stemme	  fremsagde	  vor	  kære	  formand	  
Käthe	  nummer	  efter	  nummer,	  kun	  afbrudt	  af	  de	  heldiges	  glade	  BANKO!	  og	  
uddeling	  af	  gevinsterne.	  
Sidste	  spils	  hovedgevinst	  var	  et	  gavekort	  på	  kr.	  3000,	  Stort	  til	  lykke	  til	  vinderen	  
og	  alle	  andre	  heldige,	  som	  kunne	  bære	  gevinsterne	  hjem.	  
	  
Eftermiddagen	  sluttede	  traditionen	  tro	  med	  flæskesteg	  og	  derefter	  en	  rigtig	  
dejlig	  risalamande	  med	  kirsebærsovs.	  	  
Käthe	  takkede	  alle	  for	  det	  fine	  fremmøde	  og	  sendte	  en	  særlig	  tak	  til	  de	  mange,	  
som	  havde	  sponseret	  PVK	  med	  gaver.	  	  
Tak	  til	  	  

Guldsmed	  Anni	  Jensen,	  Amagerbrogade,	  
Vinhandler	  Gunnar	  Madsen,	  Holmbladsgade,	  	  
Christels	  Hairdesign,	  Amagerbrogade,	  	  
Philips	  Butikken,	  	  
Philips	  forskellige	  afdelinger,	  
Politikens	  Forlag,	  	  
Danske	  Bank,	  	  
Benny	  Mortensen	  (vor	  tidligere	  kasserer).	  

	  Vi	  er	  dybt	  taknemlig	  for	  gaverne,	  for	  uden	  vore	  sponsorer	  kunne	  vi	  ikke	  holde	  
det	  årlige	  PVK-‐bankospil.	  
	  
Til	  slut	  takkede	  Käthe	  for	  en	  dejlig	  dag	  og	  ønskede	  alle	  medlemmer	  en	  god	  jul.	  
	  
Vi	  ses	  igen	  til	  generalforsamling	  den	  21.	  februar	  2017,	  hvor	  vi	  får	  information	  
om	  hvordan	  vort	  gamle	  Philips	  fungerer	  i	  Danmark,	  og	  om	  næste	  års	  udflugter.	  

	  

	  

	  


