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Nu er det tid til at fatte pen eller computer og skrive årets traditionelle julekort og 
inden længe vælter det så ind med nye hilsner fra venner og familie, med en kærlig 
hilsen eller måske en opsummering af hvad der er hændt hos dem i det forgangne 
år. For nogle er dette en plage og for nogle er det en tid, der ses hen til. 

Men når tiden kommer, hvor PVK inviterer til bankospil, så er der ingen der er i tvivl 
om, at det er et af årets festlige højdepunkter hvor så mange som det er muligt for 
møder op. Ikke blot for  med spænding at deltage i bankospillet, at have håbet og 
chancen for at hjembringe en god præmiegevinst og at nyde julemaden, men også 
for at hilse og snakke med gamle Philips-kollegaer. 

Dette års bankospil for PVK’s medlemmer med ledsagere den 20. November i 
Fremad Amagers klublokale var således dagen hvor ca. 100 glade deltagere var 
mødt frem. Som altid lød formand Käthes klare stemme med nummer efter nummer 
(utroligt hvor den formand kan holde tempo og glæde i spillet), og en regn af dejlige 
præmier blev delt ud til de heldige vindere. Vore sponsorer havde været gavmilde 
og vi kan således takke Philips div. afdelinger,  Preben Jensen i butikken, Guldsmed 
Anni Jensen, Amagerbrogade 45, Gunnar Madsens Vinhandel i Holmbladsgade, 
Politikens Forlag, Danske Bank. Arbejdernes. Landsbank, Sydbank og Nordea. 

Hovedgevinsten var et gavekort på kr. 3000,- til Philips butikken blev vundet af 
klubbens kasserer Søren Bo. –og selv om den ene sidegevinst i dette sidste spil gik 
til formand Käthes plade, så bedyrede de begge at det ikke var aftalt spil. Stort til 
lykke til dem og til alle de andre heldige i dagens 10 spil. 

Da spillet var færdig og gave/præmieregnen hørte op, blev det tid til den 
traditionelle julemiddag med flæskesteg og risalamande. Flæskestegen blev 
serveret med dejlig sprød svær og risalamanden var i år både i en god konsistens 
og var velsmagende. 

Tak for en hyggelig dag og et godt selskab.  

Alle ønskes en God Jul og vi ses igen til PVK’s generalforsamling den 23. Februar 
2016. 

	  

	  


