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TØVELDE: Julen er traditionernes tid og en endog meget fast tradition er at danse om juletræet i forsamlingshuset.

Julemandens nok sidste opgave i år
AF SØREN SCHA ADT
LARSEN

E

t mange meter højt
pyntet juletræ var
slæbt ind i Tøvelde
Forsamlingshus. Femte juledag - eller 29. december
- er der nemlig tradition
for juletræsfest derinde. Og
det er juletræsfest med alt,
hvad det normalt indebærer, som dans om juletræet,
fællesspisning og besøg af
en gæst, som kun ses den
ene gang om året.
- Julemand! Julemand!,
lød det fra de mange børn,
som var kommet til forsamlingshuset med deres
forældre og bedsteforældre. De råbte sammen med
hjælpenissen - som også
var musiknisse - på julemanden, så han kunne tage
sin måske sidste tørn i julen for denne gang.
Julemanden kom frem
og så var der dømt underholdning for de mange
børn, som jublede, grinede
og sang med på julemandens sanglege.

100 år i Tøvelde

- Det er en tradition vi har
haft i mange år. Jeg kan
ikke helt huske, om den
først juletræsfest blev holdt
i 1906, -07 eller -08, men

jeg har det skrevet ned et
sted, siger Anders Thestrup, som er formand for
juletræsforeningen. I hvert
fald er traditionen over 100
år gammel, og på trods af,
at det er en gammel tradition og det foregår i en lille
landsby, så er der alligevel
meldt 104 personer til arrangementet.
- Det er en flot opbakning,
siger han, og fortæller, at de,
der møder op nu, kommer
fra hele Møn, hvor det før i
tiden var dem, der kom fra
de nærliggende småbyer,
Bisserup og Svensmark og
selvfølgeligt Tøvelde, hvor
det bliver, og blev, holdt.
Men konceptet er stadig
det samme, som da Anders
Thestrup selv var ung og
kom til juletræsfesten i forsamlingshuset.

Fødevaresikkerhed

- Det eneste, der har ændret sig er maden, som man
før tog med hjemmefra,
men som vi nu - på grund
af
fødevaresikkerheden
- får lavet her, siger juletræsforeningens formand,
som kan se, at festen stadig
glæder unge som gamle.
Forsamlingshuset
er
fyldt med folk i alle aldre,
som har smil i hele ansigtet.
Om det er fordi, de er børn

Magnus LaCour Rasmussen på syv år var glad for at se julemanden. Og den gamle mand i rødt kunne ikke tage mange
skridt uden at den Magnus var lige i nærheden. Foto: Søren Schaadt Larsen
og løber hujende rundt om
juletræet, om det er forældrene der ser overbærende
på poderne eller er bedste-

Der blev danset om juletræet og sunget et par af de kendte julesalmer. Foto: Søren Schaadt
Larsen

forældrene, der har fundet
sig et stille hjørne, hvorfra
de kan se familierne hygge
sig, så er alle glade.

- Det er sjovt, lyder det
fra Louise Lamhauge på
11 år, da hun tager en kort
pause fra julemandens

lege. ■

Stephanie Lamhauge på ni år og hendes storesøster Louise på 11 legede med i julemandens sanglege, hvor han på et tidspunkt bad dem række tunge. Foto: Søren Schaadt Larsen

TID OG STED - MØN

Tirsdag
15.00: Borre Kirke: Nytårsgudstjeneste »med champagne og godt nytår«

Onsdag
13.00-15.00: Petanque-banen
ved Dyrskuepladsen: Åbent
spil

SERVICE

-°.

dyrlæge fås ved henvendelse til Møns Dyrlæger tlf.
5581 5656

Alkoholrådgivning
Døgntelefon for Den Grønne
Ring: 5581 8252

BIOGRAFEN

Kanon skyder nytåret ind

Onsdag
19.00: »Life of Pi«

Dyrlægevagten
Oplysning om vagthavende

Foto: Privat

STEGE: Der fejres nytår på det Steges gamle rådhus,
nytårsaften. Dørene åbnes klokken 23.30 og lukkes
igen klokken 00.30. Klokken 00.00 høres rådhusklokkerne, der synges nytårssange og bydes på champagne
og kransekage. Det nye år skydes ind kort efter midnat
med den gamle kanon, på torvet foran Rådhuset.

