Julbord på Kronhusgatan - 2008-12-18
Du är inbjuden till ett annorlunda julkalas. Inte bara därför att det är ett knytkalas, utan
för att det skall generera vinst för alla i form av ökat nätverk och några timmars trevligt
umgänge. Det faktum att det är julbord kommer förmodligen att medföra gaser i magen
och bakfylla för en del av oss, men det väger lätt i balansräkningen.
För att fylla hela kostcirkeln och inte missa något, så kommer vi att fördela insatsen,
rättvist och utan pardon. Du får en chans att föreslå vad du vill bidra med, så chansen
finns att briljera med att griljera skinkan eller lägga in den perfekta Kronhussillen.
Vårt beslut om vad du skall bidra med kommer jämkas mellan behov, nytta, tradition
och begär.
Vi har fördelat ansvaret för julbordet på Sync’s aktörer efter personlighet och intresse:
1.
2.
3.
4.

Rickard
Mattias
Ulf
Tobias

Kall mat
Varm mat
Sprit, efterrätter och godis
Ordning, reda och rock’n roll
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Detta blir också en kickoff för en lågkonjunktur som kommer gå till historien. Tänk om
vi får berätta för våra barnbarn att vi faktiskt levde 2008 och åren därefter, när Planeten
Jorden fick diagnosen utbränd, slutade producera onödigt stora bilar, fann sig själv i
universum, utvecklingsländerna kom ikapp västvärlden, statsmän satt på rad i en
jättesal och löste klimatfrågan. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till
krog och alla drack varandra till och dansade och log.
(Förmodligen får vi mörka för glinen att vi käkade 1 kg köttråvaror per person vid ett
ordinärt julbord. Det kommer inte vara ok år 2033)

Vi vill att du svarar att du kommer, hur många ni blir från firman/gänget/familjen samt
vad du helst tar med dig. OBS skriv ”Julbord” i ämnesraden.
O.S.A. senast onsdagen den 3 december till mattias.johansson@syncprojekt.se
Med vänlig hälsning
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