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De gamles Jul

Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i
fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejule-
tradition afholdes j ulefest for de gamle.

Traditionen rrkker helt tilbage til 1924, hvor den da-
verende ejer afKastruplund sammen rned to afbyens
ksbmrnd fik ideen orn at holde en julefest for kom-
munens gamle. Festen blev det fsrste ir holdt pi Ka-
struplund med 1 19 deltagere. Prisen fol arrangementet
belob sig til 546,1 0 kr. Det blev en stor succes.

De gamles Jul 1943 pd Teknisk Skole.
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Det var si stor en succes, at det miske blev for rneget
for de private, som arrangerede julefesten det forste
ir, for allerede andet Ar overgik planlegning og af-
holdelse afjulefesten til Udvalget fol De garnles Jul
under Arbejdernes Fel lesorganisation.
Den forste formand for udvalget var Axel C.jerster,
som sad pir posten i 20 ir. Dernzest fulgte Roald An-
dersen, Harald Flansen, Svend Haack, sorn var for-
mand i 19 ir'. Erik Christiansen fulgte Svend Haack pi
posten og i dag sidder Jan Jacobsen, valgt til kornrnu-
nalbestyrelsen for socialdemokratiet, som formand l'or
udvalset.

Udvalgel hag De gamles Jul.
I fot'reste rnkke ses nr. 2 Ji'a venstre: Axel Gjer.ster
og Svend fluack, ctt. 1950.
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Okonomien bag j ulefesterne

Penge tiljulefesterne blev i mange ir fleurskaffet ved
indsarnlinger ved dolene, indtil det i 70'elne blev for'-
budt at bruge denne metode. Man aflroldt ogsi som-
merfester pi Kastrup Stland i 50'erne undcr navnot
De gamles Dag. Sommerl'esterne blev senere lagt til
Skottegirdens indkobscenter. I 1959 blev en sidan
sornmerl'est aflroldt d. 14. og 15. august med undet'-
holdning og taler. Den populrre sangerduo Jan og
l(jeld stod for det musikalske indslag orr lordagen,
mens Jorgen Winklcr sang om sondagen. Bcgge dage
a15luttedcs rned l 'cst  ly rvac rkr ' r i  k l .23. Alct  c l ie l  blcr
et konkurrencehefte udsivst rred samme formAl for'
ojc. Prisen var I kr.

Lt opto!4, sont reklumerer for De ga ag. I 950.



Konkuwenceheftet udgivet til;t'ordel for De gamles
Jul. 1960.

Lengere tilbage var der velgorenhedsstavner med
fodboldkampe, hundeopvisning af politiet, opvisning
af T6mby Kommunes brandvasen og det drlige ande,
spil eller bankospil.
I dag er kommunen en vasentlig bidragyder tiljule-
festerne, men der er stadig mange sponsorer blandt
kommunens erhvervsvirksomheder, grundejerforenin-
ger og boligselskaber. Desuden skal deltagerne selv
bidrage med en billetpris, som i Ar er pi 25 kr.



Traktement
Der er tradition for at byde pi smorrebrod, ol og vand
og kaffe med smikager og konfekt og en cerut. Til
julefesten i 1970 kunne man i avisen lase, at der blev
forteret 5.000 stykker smorrebrad,2.500 ol og vand,
3.600 smikager og 10.000 cerutter. Indtil 1969 fik
hver deltager en julepakke med fodevarer og knas,
men det blev svrrere og sv&rere at fi skonomien til
ogsi at strrkke til en sidan pakke. Gennemforelsen af
fuld folkepension til alle overflodiggjorde vel ogs&
julepakken, mente udvalget. Under krigen var det
svart at skaffe fodevarer, si korrespondancemappen
og ansogningerne til ekstrabevillinger til sukker, kaf-
fe, gryn og flrsk blev en anselig bunke i Landbmgs-
ministeriets baconudvals.

Dc gcrvc a"mei iffaiillffitte ih-i*linp of arran-
gementet. Ca. I950.



Underholdning

l julefestemes unge dage bidrog Kastrup bys sangfor-
ening altid til underholdningen. Senere blev det sko-
Iekor, skoleorkestre og lokale sangkor som f.eks.
Titnbykoret. Mange kendte kunstnere har st6et pi
scenen og b6de ministre og folketingsmaend har v€ret
festtalere, bl.a. Kresten Bording, Niels P.Nielsen,
H.C.Hansen, Viggo Kampmann og Niels Matthiasen
og naturligvis voles lokale politiker og borgmester
gennem mange 6r Torkild Feldvoss.

Hojt fra tr@els granne top strdler juleglansen.
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GAMLES JUL
Timby komrqung

Der bliver selvfolgelig ogsA sunget julesalmer og -

sange og i en af de smi haefter udgivet til De gamles
Jul findes folgende julesalme, som passende kan dan-
ne afslutning for historien om De gamles Jul:



KLOKKER FORKYNDER
Mel.: Dejlig er jordcrl

Klokker lbrkylder: hjerterne varmer
Jule[ er nu kommen! og mildner for €n stund al nod.
llcrlige stund, det er bamets tid.
Crancn sffir pyntet, bornenejub- Ja i de trange,
ler: msrke vinterdage
vclkommeljul! Velkommen hid! kommer vorjul som en lysets

gast.
Dcjlige toncr Cavmild den bringcr
klarc bamestennner velkomne gaver
lydcr pijordc fia slot og vre. til dem, der ster von lljerte nost.
Lysene t&ndgs,
ojncnc strllor. Bornen€s skonne
Velkommenjul for storc, sma. hojtid, som er indc,

gid dcn me stommc hvcrt sind til
I;attigfblks arrre fred,
savn€r sturdon hygge, lege og mildne
hvor der er koldt, og man mangler ufredens gerning
brod. og skabc broderkcrlighcd!
Julen dog kerligt

Robert Nielsen

God Jul onskes fra
TArnby Kommunes Lokalhistoriske Sarnl ing

1995
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sd henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 s0 09 76

ABNINGSTIo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling p6 Kastrupg6rd:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - saondag 14-17
onsdag tillige 19-21


