
 

 

 

Jule frokost – årets julefest for 

klubmedlemmerne 

Af Jan Hovald Petersen 

Det blev et tilløbsstykke for glade medlemmer, at komme til årets julefrokost denne lørdag i 

december, for nu var det atter gode takter for klublivet efter den overståede epidemi , Covid 

19. Som tallet 19 siger, så var det allerede i året 19 at epidemien ramte , altså nu for 3 år 

siden.  

Glæden ved igen at holde julefrokost var derfor tydelig  - og blev også tydelig ved glæden 

over den fine borddækning med levende lys og rødhvide duge samt julegran på bordene. I alt var der 

52 tilmeldte deltagere. Pris pr person 130 kr.  Og atter var Henrik Andersen den vigtige arrangements 

nestor og der var vigtige frivillige hænder’ til at servere og alt det praktiske. 

Tine Bagger Sørensen var atter denne gang frokostens 

chef d’cuisine og denne gang blev der serveret lidt 

forskellig fiskeret på de enkelte borde inden der blev åbnet 

for buffeten. 

Stemningen var god og glæden ved at genoptage den 

gode juletradition med frokost tydelig.  

Tine fortalte om buffeten og jeg tror at for mange deltagere 

var det som en julefrokost bør være med lidt lunt og med 

blandt andet flere klassikere som flæskestej med sprød 

svær og den vigtige lune rødkaal.  

Til næstsidst blev der stillet ris’alamande frem med én 

mandel i og tilhørende mandelgave – og kaffe til 

kaffetrængende som undertegnede. 

Under kaffen gik Henrik rundt og bød på først lakridskonfekt og dernæst små fyldte chokolader. 

Lækkert. 



 

Snakken gik så meget om alskens emner at det nok kunne være svært at 

høre ørenlyd – og måske lidt trættende for de yngre ører, der ikke 

behøver så meget ’lydtæppe’ for at høre samtalerne.  

En meget rost julefrokost blev der sagt af alle i de følgende dage, idet 

seniorgruppen havde møde 3 dage senere, hvor alle detaljer blev drøftet 

frit især et par emner (se nedenfor). 

Tak til arrangementskomiteen og de mange hjælpende der gjorde den 

festlige frokost mulig. 

JHP 

 

PS: Efterfølgende udtrykte et par seniorer utilfredshed med varmen i lokalet ved de forreste pladser ud mod 

vandet, - og det blev livligt drøftet ved senior kaffebordet. Konklusionen var dog at varmepumpen især den på 

væggen bag ved baren kunne stilles anderledes. Det bliver således muligt at prøve en forbedring.  

Vejret udenfor var nok koldt, lidt under frysepunktet, men det er jo ikke usædvanligt for december. 

Et andet emne var at der skulle have været en sang eller lignende – måske fra klubbens mange sangbøger , - 

så festen havde fået ’et højdepunkt’ og det forslag vil undertegnede lade gå videre til kommende festkomiteer. 

 JHP 

Det sneede let da mørket faldt på – julestemning omkring klubhuset

 


