
Den Julefrokost 2. dec 2017  

Invitation 

 

Det bliver jo ikke Jul uden Den Julefrokost, så kandidatlisten sprænges med 

afholdelse i LongHouse, Værløse. Årets Den Julefrokost prøver igen at udvide 

grænserne for konceptet, men er også meget traditionelt på andre områder. 

Ud-af-huset oplevelse eller hjemmekokkeri og øl-slæb, erstattes med Ud-af-huset 

menu og øl-indkøb på forhånd.  

Grundet deltagerne diverse skavanker og den socialistiske begrænsning af 

skydevåben i det offentlige rum, efter nogle kedelige episoder især i USA, fastholdes 

Heinz besøg og Bowling som de traditionelle indslag. 

Minimum af forberedelse for deltagerne er prioriteret højt og der er fleksibilitet i 

mødested og tid, idet dem som kan og ønsker det, mødes i Brønshøj Downtown og 

hilser på Heinz inden turen går til Ballerup og dagens fælles event. Herfra er 

destinationen LongHouse Værdiløse, hvor frokosten fra den berühmter Slagter 

Lindhardt indtages. 

Vi opfordrer alle som har evner ELLER lyst til at bidrage dagen eller aftenen med et 

indslag i gængs DJF regi. Igen frivilligt, men opfordringen er stor, og glæden endnu 

større. 

 

Program 

14:00-14:30 De friske mødes på Café Staalvand (Brønshøjvej 6. Øl betales selv) 

14:45-15:00 Besøge Heinz og John som han var (Brønshøj Kirkegaard, en lille en) 

15:45-17:00 Ballerup Bowling (Tempovej 35, 2750 Ballerup. To Øltårne til deling – ca 2 øl) 

17:45-22:00 LongHouse, Værdiløse 

22:00-? Nachspiel. Årets ud-af-huset oplevelse på foretrukken 

etablissement. 

 

 



 

Menu - DJF’s Julebord ved der berühmter Slagter Lindhardt 

⦁ Karry- & stegte sild. 

⦁ Gravet laks med sennepsdressing. 

⦁ Lun rødspættefilet med citron og remoulade. 

⦁ En vegetarret. 

⦁ Frikadeller med rødkål. 

⦁ Lun hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon. 

⦁ Lun ribbensteg med rødkål. 

⦁ Blodpølse med æblemos og kanel. 

⦁ Glaseret juleskinke med flødestuvet spinat og brunede kartofler. 

⦁ Stegt andesteg med svesker og rødkål. 

⦁ 3 slags ost med druer. 

 

Tilmelding på email til Gaard senest 25.november. 

Budgettet på 670 kr. indbetales senest 30.november på Mobilepay til Sven. 

Beløbet dækker Bowling, 2 øl under bowling, Taxa til LongHouse, Lindhardt jule Menu, 3 specialøl, ca 10 alm. øl 

pr.næse og i alt 2 flasker snaps samt en lille en på Brønshøj Kirkegaard. 

Der er ikke behov for omklædning under årets Den Julefrokost. 

 

 

 

 

 

 

 

 


