
PHILIPS VETERANKLUB
PVK
Referat af Årets BANKO
Fredag den 16. november 2018

Ja, så har PVK afholdt årets sidste arrangement - det 
traditionelle BANKO-spil.
I bestyrelsen er alle parate til at give en hånd med, og 
i restauranten var der hjælpende hænder til at dække 
kaffebord (papkrus og servietter), og lægge bankoplader 
ved de 75 pladser. Bordene var dækket, og vi var lige 
blevet færdige med at opstille de mange gevinster (15 
stk./plade i 10 spil = 150 stk.), da døren blev åbnet og 
medlemmerne strømmede ind, for at finde en plads sam-
men med gode kolleger.
Snakken gik, og da vi havde drukket kaffen og spist kagen, kunne vi begynde på 
det første af de 10 spil. Godt at vi stadig kan benytte nummermaskinen, så der er 
mulighed for både se og høre de meget vigtige numre. Vi arbejdede os igennem 
de første fem spil, hvor der var blevet fordelt gaver rundt omkrig ved bordene.
I pausen kunne vi hente et glas øl, vin eller vand. Og da alle igen havde fundet 
deres pladser, gik vi igang med 6. spil. 
Hovedgevinsten ved hel plade i 10. spil var et gavekort til Philips-Butikken. I alle 
spillene blev flotte gevinster udleveret til højre og venstre, nogle var mere hel-
dige, mens andre sad tomhændet, men god stemning alligevel.
Traditionen tro sluttede eftermiddagen med flæskesteg, rødkål og kartofler samt ris a’ la mande med 
kirsebærsovs. Lidt rod mht. de syv hele mandler, som pludselig var blevet til mange flere, så der blev 
trukket lod, og de syv mandelgaver kunne udleveres.
Inden det var tid til at bryde op, takkede Käthe for det fine fremmøde, samt takkede dem, der havde 
sponsoreret gaver.

Tak til alle for en hyggelig dag - Anny
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