Den Julefrokost 2010
INVITATION
Kære logebrødre – Den Julefrokost
Så er det atter tid! D. 11. december inviteres selskabet atter til Det Mondæne Brønshøj. Jeg
glæder mig overmådeligt til at være vært for dette storslåede arrangement.
Optakten har været noget anderledes end normalt da der har været nogen usikkerhed og en
del uklare (kontra)meldinger angående vært. Endvidere blev optakten forstyrret af et
uovervejet forsøg på at ændre datoen. På det seneste har jeg så fået et par henvendelser
angående de obligatoriske opgaver som tyder på, at endnu flere end normalt føler deres
situation er meget værre end andres, så de udbeder sig nemme opgaver. Sammenholdt med de
sædvanlige hensyn til udenbys deltagere kunne det ende med at 1-2 personer stod for det
hele. Derfor vil der slet ikke blive taget individuelt hensyn i år. Men, kære venner, et
nymodens opgør med den traditionelle Menuplan, som var detaljeret på et insisterende niveau,
har afstedkommet lanceringen af I-menuplanen: I kan nu hver især, i samråd med Jeres
team-mates, beslutte Indsats-Indhold-Investering. De nødvendige detaljer vil fremgå af
Den Julefrokost Menuen.

Forløbet af dagen vil være traditionelt, og programmet renset for ubehagelige overraskelser:
12:30

Goddag – Afsætning – skål – mm. Det forventes Silden deltager under dette pkt.
Værten byder på lune delle, til at modstå eftermiddagens strabadser. I møder i
sportstøj med jeres festtøj, og håndklæde i en transport forpakning.

14:00

Indendørsfodbold i Grøndahlcentret, m. efterfølgende bad samme sted.
Husk at camouflere jeres øl grundigt, da GC ikke synes om medbragte drikke.

16:00

Tilbage i Det Mondæne Brønshøj starter forberedelserne

16:30

Vi sætter os til bords og værten byder velkommen. Menuen introduceres så vi
hver især kan lave vores prioriteringer. Herefter flow ifølge I-menuplanen, kun
afbrudt af sange og taler.
Rygepauser sker KUN mellem ombæringerne.

23:00

Vi drager mod Nedre Vanløse eller mod øst til Nord.

Angående underholdning,
Ud over Svantes Webstatistik ser jeg gerne at Chokolademandens sang fra 2009 som ikke
kunne gennemføres bliver det i år. Ellers forventes det at alle bidrager med et indslag

Den legendariske konceptmager

