
Julefrokosten 2012  
 

Så blev det lørdag den 17. november 2012 og dermed dagen for klubbens 
årlige julefrokost. 
 
For at være lidt på forkant havde vi pyntet op i ridehuset i ugen op til, og 
fredag fik tutten omgangen. Julepynten blev hevet frem og juletræet kom 
op og stå. Faktisk bredte julestemningen sig helt over i stalden, hvor 
staldnissen Johan også kom frem fra sit skjul – han så ikke meget ældre ud 
end sidste år, og heldigvis for det! 
 
Dagen startede lidt hårdt ud. Hannibal, Maria og Bende havde sat sig for at 
dække borde om formiddagen, og det var vist meget godt. Der var nemlig 
springkursus i ridehuset og derfor samtidig masser af gæster, hvilket jo er 
super dejligt, men som også var lidt af en udfordring. Josefine Voss 
Madsen som stod som koordinator for springningen tog det dog i stiv arm, 
og havde ikke noget imod at frokosten blev indtaget ved de indsatte 
buffetborde i stedet for klubbens vanlige borde og stole. Kursisterne og 
deres gæster var også flinke til at sige pyt, så alt gik godt. Bordene blev 
dækket og pyntet, og så var det ellers hjem at skrifte til andet tøj før vi 
skulle være der igen og tage i mod julefrokost-gæsterne. 
 
Der var 50 tilmeldte, og det var en god blanding af børn, medlemmer fra 
stalden og medlemmer udefra. Faktisk havde vi også i år en gæst fra LSP, 
og Cecilie – det var dejligt du gad komme og hygge med os. 
 
Vi fik mad fra Sukkertoppen i Sakskøbing, og i lighed med sidste år, var 
det suveræn mad med masser af smag i og rigeligt at det. 
 
Men i modsætning til sidste år var der også lidt overraskelser. Dorit Kruse 
som jo ejer Kjeldmosegaard sammen med Bjarne fylder den 21. november 
70 år og det havde vi sat os for at fejre uden at hun skulle vide noget. Så 
under silden kom der en sang rundt som Maria Stryhn havde lavet – nej 
hvor Dorit blev glad. Vi fortsætte julefrokosten med masser af snak og et 
støjniveau som var en børnehave værdigt, og under de lune retter blev der 
ringet på glasset og Hannibal rejste sig og holdt en tale for Dorit. Den 



sluttede af med at Dorit fik en gave af klubben (et gavekort til Saxkjøbing 
Hotel) og en gave som nuværende og tidligere opstaldere havde samlet 
sammen til (en armbånd lavet af hestehår fra en af hestene i stalden). 
Endnu engang havde vi taget Dorit ved næsen – hun vidste ingenting og 
havde ikke luret os af. 
 
Så kom ris ala manden på bordet og herefter var det tid til den årlige vilde 
pakkeleg…….. Der sker under denne pakkeleg det samme som der også 
sker under rundbold-kampen til Sct. Hans – der bliver snydt så vandet 
driver af os ;0) De, som er med til julefrokosten for første gang, har måske 
undret sig noget fordi inden legen gik i gang var reglerne blev opridset; 
Der må tages gaver ved 1, 6, globus og stjerne……. Men ak nej – når 
spillet først er i gang og alle løber rundt omkring bordene for at finde og 
stjæle de største eller mest spændende indpakkede gaver så hentes der 
gaver om du så slår 2, 3, 4 eller 5 også ;0) Lidt vanvittigt, men sådan 
spiller vi nu en gang i SAR! Husk at kigge under bordene næste år også, 
det lader til at det er der ”guldet” gemmer sig. 
 
Tid til kaffe og endnu en overraskelse til Dorit. Klubben havde allieret sig 
med Emily Lundqvist som havde skabt den smukkeste lagkage til Dorit. 
Da den var overrakt sang vi fødselsdagssang, og så satte vi tænderne i 
kagen. MUMS en afslutning på bespisningen. 
 
Aftenen fortsætte med masser af snak og hygge på kryds og tværs, og vi 
håber at alle nød hinandens selskab og er klar til at sætte x i kalenderen når 
vi næste år inviterer til julefrokost i SAR. 
 
Glædelig jul alle sammen – og husk der er gløgg og æbleskiver samt 
julehygge i løbet af december. Datoen kommer senere. 
 
Julehilsner fra Aktivitetsudvalget. 
 


