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SUCCES – Det nye værts-
par i Guldager Forsam-
lingshus, Lars Krogh og 
Thomas Frost, har rygende 
travlt. Kalenderen er næ-
sten fuldt booket for resten 
af året – både når det kom-
mer til selskaber og til mad 
ud af huset. Og kalenderen 
for det første halvår af 2022 
er også ved at være godt 
booket op. 

”Det går forrygende,” si-
ger Lars Krogh, som er helt 
ny i branchen. 

”Vi er superglade for, at 
vi har så mange bookinger. 
Vi har bookinger helt frem 
til 2027,” udbryder han. 

Parret tager det som et 
bevis på, at de gør noget 
rigtigt. De går op i, at pris 
og kvalitet hænger sam-
men. Madens kvalitet står 
Thomas Frost primært for 
sammen med en nyansat 
kok. Han er også selv kok 

og har i mange år arbejdet 
på og også været medejer af 
Guldager Forsamlingshus. 

Lars Krogh står mere for 
alt det udenom sammen 
med endnu en ny medar-
bejder. Især økonomien har 
han forudsætningerne for 
at klare. I de sidste 24 år har 
han arbejdet med økonomi 
i et traditionelt kontorjob. 
Alt andet i restaurations-
branchen er nyt for ham. 

”Det er noget, jeg er i 
gang med at vænne mig til. 
Det er meget ustruktureret 
i forhold til kontorarbejde. 
Men det giver en frihed. 
Og så betyder det meget, 
at vi arbejder for os selv. 
Jeg stortrives i det, men jeg 
ville ønske, at vi havde flere 
timer i døgnet,” siger han. 

Positiv feedback fra gæ-
sterne får parret til at give 
den en ekstra skalle. 

”Der er ikke noget bedre 

end at få gode tilbagemel-
dinger,” siger partneren 
Thomas Frost. 

De to danner også par 
privat, og det er en fordel. 
De har fået en forståelse for 
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Nyt værtspar har fået en forrygende start i Guldager 
Lars Krogh og Thomas Frost vil gøre 
Guldager Forsamlingshus til byens hus 
med lokale arrangementer. Indtil videre 
er opbakningen overvældende 

Julemanden åbner udstilling i Sædding Centret

JULERIER – Igennem 
mange år har Sædding 
Centret inviteret børnene 
til at vække julemanden. 
Det har hver gang været 
en stor succes. Mange børn 
har råbt på julemanden, og 
når han endelig er blevet 
vækket, har børnene talt 
med julemanden og fortalt 
ham, om de har været søde, 
og hvad de ønsker sig i ju-
legave.

I år bliver det anderledes 
her på lørdag den 20. no-
vember klokken 11.30.

”I år vækker vi ikke jule-
manden af hensyn til reg-

lerne om Covid-19. Vi har i 
stedet fået julemanden til at 
åbne udstillingen og bagef-
ter dele godter ud til børne-
ne. Han får hjælp af Jesper 
Schwartz, der blandt andet 
er kendt som revy-tekst- 
forfatter og for hans post-
mandsoptræden,” fortæller 
centerchef Lise Retbøll.

Jesper Schwartz vil også 
fortælle en julehistorie for 
børnene. Og den store, me-
kaniske juleudstilling er i 
år lige så spændende, som 
den plejer at være, til stor 
fornøjelse for børn i alle 
aldre.

Frivilligforeningen Træf-
punkt Sædding er af cen-
terforeningen i Sædding 
Centret blevet opfordret 
til at stå for salg af gløgg 
og æbleskiver i forbindelse 
med centrets fem lørdags-
arrangementer fra den 20. 
november og frem til julen.

”På trods af et travlt ef-
terår med flere store ar-
rangementer har mange af 
foreningens frivillige sagt 
ja til at give en hånd med 
ved salget, som kommer 
til at foregå klokken 10-13 
i det gamle caféområde 
ved centertorvet. Til de 
voksne sælges Blombergs 
gode luksusgløgg og de 
lækre, pandestegte æble-

skiver med kardemomme 
fra Karen Volf – de mindre 
voksne må nøjes med ka-
kaomælk eller juice til ’ski-
verne’,” fortæller aktivitets- 
og frivillighedskoordinator 
Claus Brinch-Danielsen.

Husk Corona-pas
Med de gældende Co-
vid-restriktioner, skal per-
soner over 15 år fremvise 
gyldigt coronapas, når 
gløgg og æbleskiver købes 
– gløgg sælges ikke til per-
soner under 18 år.

”Da caféens køkkenfaci-
liteter desværre har været 
lukket ned, har foreningen 
fået god assistance fra De 
Hjemløses Venners Gen-

Coronaregler spænder ben for at råbe 
efter julemanden i Sædding Centret i år

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden
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Nyt værtspar har fået en forrygende start i Guldager 

hinandens hverdag og sene 
arbejdstimer. Og de har 
mulighed for at holde fri 

sammen på deres ugentlige 
fridage mandag og tirsdag i 
deres sommerhus på Fanø. 

Den gode start holder 
dem ikke tilbage fra at læg-
ge nye planer for fremtiden. 

I november holdt de Søn-
dagsmiddag på en torsdag 
med en god middag og 
drikkevarer til lidt lavere 
priser end normalt. Arran-
gementet blev udsolgt. I det 
nye år er planen at lave flere 
arrangementer for de lokale 
i samarbejde med borger-
foreningen.  

”Vi kan godt lide at være 
byens hus,” fastslår Lars 
Krogh. 

Derudover vil de hjælpe 
forsamlingshusets besty-
relse med at søge fonde, 
så de forhåbentlig kan rej-
se penge til en udbygning 
med et større og mere mo-
derne køkken. 

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg

Værtsparret i Guldager 
Forsamlingshus, Lars 
Krogh og Thomas Frost, 
har sat lokalerne i Guldager 
Forsamlingshus i stand, før  
de åbnede i august. 

Julemanden åbner udstilling i Sædding Centret
brugsbutik, som har stillet 
både komfurer, køleskab 
og fryser til rådighed,” for-
tæller foreningens formand 
Karen Maria Larsen.

Også Fakta i Sædding 
Centret har været meget 
behjælpelige i forbindel-
se med salget, og udsæt-
ter hver uge blandt andet 
en gavekurv til lodtræk-
ning blandt kunderne i Ju-
leCaféen.

Vinderen offentliggøres 
på Træfpunkt Sædding Fa-
cebookside efter udtræk-
ningen. Gevinsten kan af-
hentes i Fakta mandagen 
efter udtrækningen.

”Foreningen ser frem til 
at betjene de mange, der 
forventes at komme for at 

se på, når den 696 år gam-
le julemand åbner Vestjyl-
lands største, mekaniske 
juleudstilling på center-
torvet. Herefter går det løs 

med aktiviteter for små og 
store hver weekend frem til 
jul,” slutter den flittige ko-
ordinator.

-fina

Børnene strømmer til, når den gamle julemand deler chololade 
ud og sætter gang i juleløjerne i Sædding Centret. I 2019 var 
det Finn Stendevad Nielsen. Foto: Claus Brinch-Danielsen.


