Julefrokost i kreds 56
Endnu engang har vi afholdt julefrokost i kreds 56. Datoen var sat til den 24. november, så der var ikke nogen
undskyldning for ikke at deltage.
Jeg havde en ”køreplan” fra de foregående år og var klar over at god mad, godt med snaps, ris a la mande,
amerikansk lotteri og jule øl var hoved ingredienserne for en hyggelig julefrokost, tænkte ved mig selv ”hvor
svært kan det lige være”. Skrev den første huskeliste.
Maden blev bestilt til levering, gaver til lotteriet købt, øl, vin og sodavand bestilt, snaps købt, og gas til
opvarmning var aftalt, ja det gik jo som en leg, skrev den anden huskeliste hvor var den første blevet af?
Tilmeldingslisten blev hurtigt fyldt op og jeg begyndte at spekulere på hvor alle de mennesker skulle sidde, 31
personer er alligevel en del i vores klubhus. Min plan var at alle skulle sidde ved samme bord, begyndte så småt at
spekulere over hvor jeg skulle finde en dug der kunne dække et så stort bord og hvad med dekorationer? Hvad
med tallerkner, knive og gafler? Fik hurtigt lavet en optælling af hvad vi havde i klubhuset, skrev den tredje
huskeliste. Hjem og rode efter det der røde stof jeg viste lå et eller andet sted, fandt det i laden, måle op om det er
nok, ind i vaskemaskinen, så var dugen på plads. Tænkte over om der skulle være et tema, måtte finde julepynten
frem midt i november mdr. Posen med guld stjerner dukkede op, det skulle det være. Fjerde huskeliste blev
skrevet, forstår altså ikke hvor de der huskelister bliver af.
Fik købt de sidste ting på den fjerde huskeliste, var til træning stak hånden i lommen og der var den første liste.
Dagen nærmede sig og jeg begyndte at få ro i maven igen, havde fundet de fleste huskelister, det meste var
indkøbt og leveret. Heidi og Lisbeth havde doneret gaver til lotteriet så samlet var der 70 gaver, Janni ville sørge
for romkugler det skulle nok blive godt.
På dagen måtte jeg i gang med at rydde lokalet for alt hvad der ikke skulle bruges på dagen. Efter lidt moslen
lykkedes det at få sat bordene op så der var plads til alle. På med dugen, dekorationerne, service og servietter, er
godt tilfreds med resultatet. Hjem igen, skulle lige tilberede ris a la mande og lodderne skulle pakkes i bundter.
Janni havde givet mig en pose hvor der stod 100 små poser, det passede lige med antallet af lodder, men, men,
sidder og pakker lodder, da jeg er næsten halvvejs, er der ikke flere poser, ringer til Janni, HVOR ER DE SIDSTE
POSER? Janni ”Øh så må nogen af dem være brugt”(ja den havde jeg jo regnet ud)☺ Jeg tager det ikke så tungt,
finder en løsning og alle lodder bliver bundtet.
Pakker de sidste ting ind i bilen, bliver kørt til klubhuset og afventer at maden kommer. Pludselig står der en mand
og siger noget jeg ikke helt forstår, ser bilen og skynder mig at sige ja ja det er her maden skal leveres. Hold da op
hvor det fylder meget, men det ser rigtigt lækkert ud.
”Gæsterne” begynder at komme, humøret er i top. Da alle er kommet kan julefrokosten begynde. Gunner giver
vanen tro den første juleøl, der bliver spist, skålet, skålet og spist, snakken går og det ser ud til at folk hygger sig.
Maden bliver pakket væk og opvasken bliver taget, dejligt at så mange frivilligt hjælper til. Det Amerikanske
lotteri bliver afviklet og gaver bliver pakket ud, nogen med en hvis undren (Helle vender og drejer sin femikop og
griner lidt da hun finder ud af hvad det er) Der bliver spist ris a la mande og jeg oplever at der lige pludselig er 4
mandler, der skulle kun være 2, diskvalificerer med hård hånd de to af dem, så passer regnskabet igen.
Vi skåler og skåler og skåler, hygger og taler. Omkring midnat, plus/minus en time begynder det at tynde ud. Det
sidste bliver ryddet op og det er tid til at bestille en chauffør. Bliver hentet og kørt hjem, er lidt ”svimmel” men på
den gode måde, det har været en super hyggelig aften.
To dage efter dukker der nogle huskelister op, nåhhh det var der jeg havde lagt dem ☺
Charlotte/festudvalget

