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Vättar och troll på väg till Bertilssons Stuga med  

Julbord 

  

Datum: Nov-Dec-22 

Antal personer c:a 10-20 (max 36 pax)  

 
 17:00 Ni lämnar kontoret med Leja buss 

o Jag ordnar med dryck o snacks ombord 

 17:20 Samlas ni vid övre parkeringsplatsen Delsjökärr 

o Vättarna och trollen smyger runt och visar vägen nedför, med facklor, 

fotogenlyktor och upplysta gångvägen. 

 Glöggläntan, upplyst med fotogenlampor och med lite fällar och granris.   

 

Glöggkittelen står på elden och på ett bord finns det en skål med 

mandel/russin, pepparkakor i jul burk,  

 

Efter en stund anar ni något uppe i skogen? 
  

 

 Till tonerna av trolsk musik sjunger en vit draperad älva, Carolina, mystik 

hymner, med barnen, som studsar runt med fotogen lampor. 

 

 

 

 Vidare mot stugan går ni stärkta av intrycken från gläntan.  

(Vättarna har då satt ut fotogenlamporna längs vägen ner mot Bertilssons) 

 

 

 Nu anas den lilla stugan vid skogens rand, marschaller 

utanför och tända ljus i fönstret. 

 Ni välkomnas in i storstugan och med doften av julmat blandat med spraket av brasan.  
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o Julbordet är uppdukat med inspiration av den gångna jaktsäsongen, nymodigt, 

personligt och anpassat.  

Presenterat på enbär & granris, lite grovhugget.  

Maten är noga uppmärkt och skyltad.  

Hänsyn är tagen till de olika specialmat som förekommer.  

                      

o Olika sillinläggningar  

o Rökta varor från säsongen.. 

 Rådjur, hjort älg, vildsvin, anka, både 

rökt och korv 

 Griljerad gladgris´ skinka Grov & stark 

senap 

 Leverpastej, Inlagda salt gurka, 

rödbetor, rödkål. 

 Bruna bönor, rotfruktsgratäng, Janson, 

prinskorv, köttbullar  

 Utvalda ostar, med Möresjökex 

 Två olika sorters vört bröd från Margaretas 

 Ris á la Malta med saftsås 

 Kaffe, Fudge, chili & havssalt, skumtomtar  

 På bordet står Julöl, Jullättöl 0 %, Julmust, Mini snaps, Rött/vittvin  

 Carolina och vättarna får igång er med lite julsnapsvisor och stoj. 

 

 Ni rår er sedan själva med mat, dryck och aktiviteter.  

 

 22:15 Leja Buss väntar på andra sidan forsen/bron 

Note: Carolina Sandgren är anställd på GBG operan, vättarna är elever från Brunnsbo musikskola. 
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 Budget: 

 20   Moms 

Julbord, m.m. 20 510,00 kr 10 200,00 kr 12 %    1 224,00 kr  

All dryck uppskattad 20 370,00 kr 7 400,00 kr 25 %    1 850,00 kr  

Vättar, Carolina 1 10 500,00 kr 10 500,00 kr 25 %    2 625,00 kr  

Lokalhyra o 
servering 1 9 600,00 kr 9 600,00 kr 25 %    2 400,00 kr  

Leja Buss 1 5 000,00 kr 5 000,00 kr 6 %       300,00 kr  

Boboevent 0 3 000,00 kr 0,00 kr 25 %             - kr  

           

  PP  2 135,00 kr 42 700,00 kr     8 399,00 kr  

        Total 51 099,00 kr 

Efter åtgång Antal á pris Total   

Jul Öl 33cl/buss öl 3 35,00 kr 105,00 kr   
Vitt/rött vin 15 cl 2 40,00 kr 80,00 kr   
Glögg 1 25,00 kr 25,00 kr   
Snaps 2 55,00 kr 110,00 kr   

Softdrinks/must 2 25,00 kr 50,00 kr   

   370,00 kr   

 

 

 

 

 

 
 

mailto:bobo@assist53.se
http://www.assist53.se/

