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Ja, så har PVK afholdt årets sidste arrangement - det 
traditionelle BANKO-spil.
Da alle gevinster var på plads, bordene dækket til 
kaffe med kage samt banko-plader og nummerma-
skinen var fundet frem, blev døren åbnet til forvent-
ningsfulde kolleger med ægtefæller, som strømmede 
ind, for at finde en plads sammen med gode kolle-
ger. Der var tilmeldt 82, men vi endte med at blive 
78.

Snakken gik, kaffe blev drukket, kagen spist, og så med-
delte formand Käthe, at vi skulle begynde på det første af 
de 10 spil. Med hjælp af nummermaskinen og opråbning 
fra formanden, arbejdede vi os igennem de første fem spil. 
I pausen kunne vi hente et glas øl, vin eller vand og vi fik 
mulighed for at snakke, for under spillet skulle der være 
ro, da man nødig skulle gå glip de opråbte tal! Da alle igen 
havde fundet deres pladser, gik vi igang med 6. spil. 
I alle spillene blev flotte gevinster udleveret til højre og venstre. Nogle var lidt heldigere end andre, men 
ingen sure miner. 
Hovedgevinsten ved hel plade i 10. spil var et gavekort til Philips-Butikken på 2.000,00 kr. 
Traditionen tro sluttede dagen med flæskesteg, rødkål, asier og kartofler samt dejlig ris a’la mande med 
kirsebærsovs. Der var lagt en mandel i en af skålene, og Jonn (restauratør) gav den heldige en flaske 
champagne. 
Inden det var tid til at bryde op, takkede Käthe for det fine fremmøde og nævnte dem, der havde sponso-
reret gaver.

Fotos er taget af Swenn P. - Jeg har lagt 
dem ind på vores hjemmeside p-v-k.dk
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Tak til alle for en god dag - Anny


