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Og hvordan gik det så? 

Julefrokosten, 
lørdag den 10. 
december kl. 12 
Endnu én af de faste 
traditioner i 
lokalafdeling Esbjerg 
nærmer sig. Lige siden 
starten i 2002 har vi i 
samarbejde med Dr. 
Louise holdt julefrokost. 
En julefrokost, som ikke 
mindst takket være Dr. 
Louises formidable 
store julefrokost-menu 
overgår alle 
julefrokoster i byen. 

 

Referat fra 
julefrokosten år 2022 
udi december måned 
jævnfør Ole 
Spangsbergs flotte 
invitation og 
bekendtgørelse 



Det var en kold dag med minusgrader og selvom isbanen ikke var opstillet, så var hele Torvet dækket af 
is, men det forhindrede ikke ølentusiastnisserne i at kæmpe sig fem til Dronning Louise ti den årlige 
julefrokost komsammen for ølentusiastnisser, idet 29 var mødt frem da øl-entusiast-overnisse-forman-
den Jakob kl. 12 bød velkommen og det endda med årets korteste informations indledning. (og så kan 
det her vist nok ikke bære mere!) For humøret var højt lige fra starten. 

              

Og så var det bare med at gå i gang med frokosten og der manglede ikke noget. Hvide sild og stegte sild 
samt bakskuld - alt med øl og snaps, der fik humør barometeret til at stige. 

  

1. Julenat (foto) fra Kolding Håndbryggeri – 5 % Belgisk Ale.  
2. Familien Ølgård - jul – 5 % - Efterfulgt af en julesang. 

  
 

3. Golden naked christmas 7,5 % Ale fra Jakobsen. 
4. Very Bad Elf 7,5 % vinter ale fra Ridgeway Beweri. 
5. Lake Side 5 % Pale ale lager fra Åben. 
6. Grimbergen 6,5 % fra Brasseri de Nöel.  

 

Skål 

Og så er der lige det med øllet – det blev serveret i kander – 8 forskellige i alt og fotos 
af kander er vel ikke det mest oplysende. Af samme grund er der kun foto af første øl. 
Der var heller ikke voldsom information om øllet, men de skal sædvanligvsi nævnes. 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Buster fik gaven – en Guinness, 
 
Og så er der vel kun tilbage      skål og Glædelig jul 
 Finn Thor Sørensen 

Hovsa der er vist nok byttet lidt 
rundt på sangene men jeg gider 
ikke rette det – den nye PC driller. 
Vi lader det stå. Men denne sang 
gik faktisk godt i modsætning til 
en efterfølgende, der ikke kunne 
synges. Enten fordi teksten var 
urolig eller muligvis anden grund 

7. Cuvê de Nöel 9,5 % Belgisk ale fra 
Brasseri t. Fullien 

8. Dessert øl Sour 6% fra Gamma 
You´r not santa og den var der delte 
meninger om 

Her er en bunke krøllede aviser – det var en gave pakket ind i stor pakke – den gik 
fra person til person alt efter om man stor, lille, rund osv. Fra Frits til Lars – Aage – 
Thomas – Søs – Marianne – Svend – Søren og så videre og til sidst Buster, der fik 
lov til at pakke ud. 


