
 

 

Den Julefrokost 2012   

- et spring ud på det dybe 

 

Står 'Den Julefrokost' overfor et paradigmeskift? Traditioner står ikke nødvendigvis for forfald, 

men nye svære tider tilvejebringer nye muligheder og fordrer nye skikke, så hvorfor skal DJF ikke 

også afsøge grænserne for, om nogle elementer kan gøres endnu bedre? Baggrunden er bl.a. at 

forberedelsestiden er blevet mere knap for de fleste, så der igennem nogen tid er kommet 

ytringer om at vi kunne prøve et andet koncept mht. især spisning. Årets fysiske udfordring er 

desuden at knaldhytten i Værdiløse, med lokal aktivitet, ikke var bedste option.  

Vælgerne har således talt! I disse dybe krisetider hvor innovation og entrepreneurship er nøglen 

til fremtiden for de få erkendte chanceryttere, mens studerende og mainstream akademikere 

sakker håbløst bagud i det evindelige jobræs mod kinøjsere og andet godtfolk, indeholder årets 

'Den Julefrokost' et nyt revolutionerende "ud af huset"-eksperiment-koncept med julebuffet på 

en dansebar i Hovedstaden; langt fra småborgerlighed og kolde parcelkvarterer med wannabees i 

lange underhyldere, vild med dans på LCD'en, microbiler i carporten og solceller på taget. Man 

kan måske endda kalde årets satsning 'Den Julefrokost' på speed; men på den kølige måde! Det er 

nemlig også et koncept i kontrasternes tegn med DLK visit, ydmyg gravstedbesøg og traditionel 

bowling først - det hele skal jo ikke gå op i hat og nymodens 3D briller :-)  

 De store eksistentielle bekymringer er naturligvis kvaliteten, økonomien, og om intimiteten kan 

bevares. I årets koncept er intimiteten forsøgt imødekommet ved at aktiviteterne før maden er 

nærværende på hyggelige kendte etablissementer. Økonomien er fremlagt i et mere komplet og 

gennemskueligt setup. Konsekvenserne i økonomien vil være forskelligt for den enkelte, 

afhængigt af bl.a. hvor meget gas man normalt giver den på maden, og ens timepris eller ’prisen’ 

for uddelegering af retterne til familiemedlemmer. I dette koncept vil alle være lige på dette 

punkt, uanset om man kommer fra NordVest, NordNakskov, NordPolen, NordJylland eller 

NordTyskland. Og kvaliteten er som vanligt i store grænsesøgende projekter: Den irske joker. På 

positivsiden tæller, at vi sparer rigtig mange tidsaktuelle kuldioxider og dermed taxaregninger, 

ved at det hele foregår i Købstaden tæt på action; og ikke langt ude i den iskolde skov i udkanten 

af en falleret forstadskommune. Desuden undgår man i år at slæbe flere kasser af hvedeøl, stout 

og bayersk pilsnerøl. Men som i gamle dage på ’Slægten’, kan en personlig ’lille pose’ jo gøre 

underværker undervejs i transporten mellem aktiviteterne. 

 

 

 

 



 

 

 

Pga. konceptets satsninger, fremlægges hele programmet her i detaljer – et moderne ’Open Concept®’. 

Lørdag d. 1. december, det herrens år 2012 

 Kl. 15:00 mødes vi hos Maage på, hvor der bydes på en omgang, lidt snack og musik. 

 Kl. 15:45 går vi mod Brønshøj Kirkegaard og udbringer en skål for Heinz. 

 Kl. 16:38 kører vi med bus 2A mod Kastrup fra Brønshøj torv og står af ved Rødkildevej, hvorfra vi går til 

Grøndals Centret. Alternativt bus 5A til Hulgårdsvej. 

 Kl. 17 til 18 spiller vi Bowling på bane 1 og 2 i Grøndals Centret, efter at have skiftet til deres nydelige 

tofarvede sko. 

 Kl. 18:26 Kører vi med Bus 68 fra Hulgårdsvej til Forum, hvorfra Metroen tages til Kongens Nytorv. Nogen 

måske stadig i nydelige tofarvede sko? 

 Kl. 19 er vi ankommet til Kulørbar i Gothersgade 8F, (Boltens Gaard).  

Her åbner baren. kulorbar.dk/julefrokost-2012/praktisk-information 

 Kl. 19:15 bydes der velkommen af Kulørbar og den store julebuffet åbner.  

Menuen og info ses her: kulorbar.dk/julefrokost-2012 

 Kl. 21-22 ryddes julebuffeten væk og der gøres klar til julefesten :-) 

 Kl. 22 går DJ på med dansehits fra 80′erne, 90′erne og idag! 

 Kl. 22:01 En tidligere litograf, en Kunstner i mudrede støvler, en personage i nydelige tofarvede sko, og en 

Fabulator fra Minsk, vælter rundt på gulvet med hver deres udkårne - Marokkopuder eller ej på danseguvet. 

 Kl. 0:55-1:00 hælder alle sande DJF'ere tre fadøl ned lige inden den fri fadølsbar lukker! 

 Kl. 5 lukker natdiskoteket og den nærliggende Andys heldigvis. 

Prisen for dette arrangement som indeholder Julebuffet inkl. fadøl kl.19-01 + GrøndalsBowling 1 time + en 

fadøl i Brønshøj + en spids på kirkegården + max. 3 alm. fadøl til bowling + to busklip, er et tight budget på 

ialt 800kr, som indbetales senest d. 20. november til Svens Nordea Konto. 

Bemærk: Forudbetalingen på Kulørbar inkluderer IKKE sodavand (& vin) efter kl.22 og fadøl efter kl.01. 

Stouts, Shots, Snaps og des lignende betales ligeledes derudover; dog bidrager Sven som vært og 

konceptmager med en flaske Linjeakvavit til maden på Kulørbar. 

Det er hver enkelt deltager pålagt at forberede et indslag efter eget valg, i løbet af dagen (15:00-21:00). Det 

være sig hos Maage, på kirkegården, i bus, i Metro, eller på Kulørbar. Indslaget skal være afsluttet inden 

kl.21, og anmeldt til Sven med navn, ide og tidspunkt, senest to dage før, torsdag d. 29. november kl.21. 

Når tømmermændene er udslukt og dagligdagen er tilbagevendt med Dan Turellske højder, skal vi naturligvis 

evaluere oplevelsen af DJF’s første ”Ud af huset” koncept. Hermed vides det i de kredse, om vi skal returnere 

til det gode gamle legendariske koncept, ELLER om der med forsøget blev tale om en revolution, hvor enkelte 

elementer danner grobund til forandringer og lavthængende frugter høstes, så ”Den Julefrokost” fortsætter 

den lange udvikling mod det perfekte, ELLER om der helt overraskende endda bliver tale om et egentligt 

paradigmeskift. Med sandhed er årets tema ’et spring ud på det dybe’  

– vær velkommen, og god fornøjelse  

             

            Med venlige pilsner 

            Sven 

http://www.kulorbar.dk/julefrokost-2012/praktisk-information
http://www.kulorbar.dk/julefrokost-2012

