
Epilog DJF 2005

De' herrer,
Tusinde tak for endnu en mindeværdig Den Julefrokost. Et virkelig godt og veltilrettelagt koncept 
som Den Tavse Konceptmager styrede med lille entusiasme og stor uerfarenhed......... - Kurbad var 
SUPER.

Den Legendariske Konceptmager følte stort ansvar for, at forløbet var på højt niveau, og jeg måtte 
kun ganske få gange have folk til alvorlig enesamtale.

Man kan vel dele forløbet op i 2 halvlege, hvor breaket lå omkring midnat.
Min vurdering er, at alle performede godt og engageret, både i det eksklusive kurbad og i Det 
Mondæne Brønshøj. Til gengæld var performance på Dammeren ikke acceptabel, (hverken egen 
eller Jeres), og nogen performede slet ikke, og os som var på lokationen var trætte, rigtig trætte. - 
En flok gamle mænd. Personligt forsøgte jeg kun ganske få gange, at komme i kontakt med et par 
søde, men der kom nogle andre ord ud af min mund, end jeg mente jeg havde formuleret i min 
hjerne, og situationen blev akavet. Vi mødte Julies (Kunstnerens kones) søde veninder og jeg husker 
mest Gaaaaaaaards kommentar da han syntes, at han skulle ud og danse med een af dem: "Ohhhjj 
ska' vi danse"!
....Bare rolig, der sker ikk' noget, jeg er gift...."

Under frokosten noterede jeg mig i snapsetågerne, at stemningen var rigtig god, accelererende til 
det vilde, da jeg spillede de gamle helt autentiske sange fra senhalvfjerserne og firserne. Svinets 
webstatistik var glimrende, - og lidt chokerende, i forhold til landehits. (Der sidder en helt hvid 
dreng derude og holder øje........)

Generelt tog området ikke stor skade af jeres behagelige visit - selvfølgelig med de sædvanlige 
undtagelser: Jeg tror det var en fejlvurdering, at omtale de flyvende chokolade karameller fra Den 
Julefrokost 1999, for søndag morgen kunne jeg konstatere, at også i år var der løbsk chokolade. 
Forskellen fra 1999 var, at der var færre stykker chokolade, men til gengæld var de uemballerede - 
jeg brugte søndagen på gulvvask.
Og så var der en mand, - lidt længere end andre mænd, - som møvede sit store legeme ud af mit 
badeværelsesvindue, så vindueskarmen og væg står for en renovering og maling.

I forhold til menu er standarden og mængden vist nu på et rigtig fint niveau. Så vidt jeg kan huske, 
er der i år kun een afvigelse: Fablens servering af ål får herfra karakteren IKKE godkendt: Ålen var 
god, men den skal serveres udbenet. Røræggen skal serveres lun! Til alm. orientering og fremtidig 
action kan man blot bede fiskehandleren om at klare udbeningen.
Takket være Den Legendariske Konceptmager, assisteret af Sven kom retterne i en lind strøm, lunet 
og serveret i et perfekt flow.

Der blev nydt (eller hældt ned) en kasse ½ liters hvedeøl, 1 fl. Julesnaps, næsten 1 fl. Bornholmer 
snaps, en sjat Brøndums, noget ildvand, samt de fleste øl som I selv havde medbragt (der var ca. 1-3 
øl tilbage i poserne på terrassen)

Og så vil jeg minde DESDD om hans tilsagn om, at udfærdige et komplet Scoreboard i forhold til 
kategorisering af personagernes profil m.h.t. indtagelse af retter. I et format som umiddelbart kan 
uploades på siten.
Deadline Januar 2006.

Søndagen gik med reetablering af hjemmet. Fra omkring middag var der en lind strøm af besøgende 
som afhentede div. udrustning. Beholdningen er nu nede på en magasinpose med et badekit, samt en 
anden pose med nogle balloner, en æske negerboller og en kasse marrengs!!!!...?



Gode julehilsener,
Den Legendariske Konceptmager


