
Vanløse Retro 2007 
 
 
Mine herrer, - Den Julefrokost Kollegiet 
  
 
Det traditionelle Vanløse Retro arrangement vil i år blive afholdt lørdag d. 21. April.  
 
Arrangement indebærer også i år besøg på et antal autentiske lokationer i Vanløse, 
hvoraf flere af disse optræder i en sympatisk aura fra en tid der var engang. En tid 
hvor man stadig kunne købe HOF på flaske, hvor man gik i skole om lørdagen og hvor 
byens fodboldhold spillede i 1. division. 
 
Vanløse, stedet hvor bl.a. Kunstneren, Fabelmanden og DLK lærte at livet bød på 
vigtigere og mere spændende ting end fodbold og mors kødgryder.  
 
 
Det er i arrangementets klarhed logisk med et konventionelt retro program som 
inkluderer besøg på flere gamle kendinge: 
 
Kl. 13:30  Vi mødes over ½ fad med sidevogn på den meget autentiske Jydepotten i 

Nedre-Vanløse. Man kan møde typer fra Det Andet Danmark. 
Kl. 15:00 Vi indtager vores siddepladser på bydelens førende stadion for at overvære 

topkampen i DS1 mellem V.I.F. - Døllefjelde Musse. På lægterne vil man 
kunne iagttage pølsespisende personager som har set hver hjemmekamp 
siden klubbens storhedsperiode i midt halvfjerdserne, - et sandt tidsbillede 
fra Det Andet Danmark. Dosering: nogle ½ fad i plastickrus. 

Kl. 17:00      Pittstop på Sonnerupvej 12 hvor vi (midlertidigt) vil få selskab af 3 yndige 
børn. Der vil IKKE være mulighed for at arbejde lidt med forskelligt indbo. 
Dosering: peanuts og et antal øl som værten har indkøbt. Man kan sikkert 
også tage sig en Nickerchen. 

Kl. 20:00      Serveres der stegt flæskefjæs med persillesovs på Den Gyldne Okse i                 
Vanløse Down Town  

Kl. 22:00      besøger vi Cafe Phister på Jernbane Alle: dosering: en stor Hoegarten.  
Kl. 23:00      indfinder vi os på den socialrealistiske Støvlen Bodega på 
               Jyllingevej i Upper Vanløse. Dosering: Her rafles og man drikker lunkne 

Elefantøl, muligvis i sæt. 
Kl. 24:00      Går turen mod et legendarisk etablissement i Vanløse down town, hvor vi 

drikker den første øl sammen. 
Kl. 01:00      Herefter klarer man sig selv.  

Check-ud kan foregå anonymt. 


