rl.rl i den gtrnle
pnoesteg&nd . 1965
Tekstener hentetfra Ti.lens Krnl.let 1965 og er sktaet af UIt ikkd.

Udenfor er meget forandret, siden Timby prestegerdopfodesi
1760. Men bag de gamle mure
dufter det af stearinlys, gran og
bagverksom altid,nArjulen naermer sig. Sognepr€est
JohaDnes
M.
Nielsenog Aue og dercsni bom 6 drcngeog 3 piger- helligholder
hojtidenstraditionerpe smukkeste
vis, og helefamiliener som sedvanligsamlet,nartr€et tendes.
Forinden har dotrene hjulpet
mor i kokkenet,hvor mere end en
halv snes forskellige smikager,
marcipan og andet godt forbercdes.Julestadsen
er forlengsttaget
ned fia loftet og geet efter, den
),ngstedatterEstridpi l0 ir har
hvad er mangledei pasuppleret,
pirstjemerog hjerter.
Pastor Nielsen har haft travlt
medat forberede
de femjulegudstjenester,der samler over 2000
menneskeri den smukke kirke.
PastoremeAksel Chdstensenog
Hans Olav Okkels skfter med
den initiativrige sogneprzest,
der
nu har virket i Timby fire 5r efter
en lengereperiodei Ikast,Et er i
/*w,z'

Rsdovreog ljorten er i Bodilsker
pA Bomholm.Den lg-arigeMartin arrang€rerjulekoncerten,sa
hele iamilien er travlt optageti
dissedage.
Blandttradiditioneme
er en afde
smukkeste,at de alle samlestil
sangog bon i kirkenjuleaflen,inden de spadserer
over stenbroen
tilbagetil den gamieprestegird,
der medrettercgnesfor en aflandets smukkesteog bl.a. var rammen omkring filmatiseringenaf
hvor Hans
"NoddeboPr@stegard",
Kurt spillede den sprelske
"Nikolaj".
Er "gamnel jul, god jul" m6
sognepr@stJohannes Nielsen
uden for hojtiden trenkepe, at vi
snad lever i 1966,og han gor et
stofi og prisverdigta$ejde for at
engagere
sine stadigflere sognebsm i kirken.
Det beg),nderfbr alvor under
konfirmationsforberedelserne,
hvor konfinnandemefar et kirkekofi, som stempleshver gang,de
deltageri en gudstjeneste.
Modeprocentener stor,ofte kan sogne-
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pr@stengl@desig over en helt
Eldt kirke, bide undergudstjenesterSondagog Torsdag.
- Med den stadigvoksendebefolkning i Timby er det vanskeligt at kendealle, menjeg mener
selvat havefoling medsi mange,
som det er muligt her, fastslAr
sogneprestJohannes
Nielsen,inden han 96r ned ad pr@stegardens
stentrappefor at ga over i kirken,
underhvis otte hvelvingerfindes
velbevarede
kalkmalerieraf bl.a.
JoakimSkovgaard.

I Prastegirdenbrendersamtlige
adventskransens
fire lys somtegn
pA,atjulen er n@r.Selvom forbercdelsemehar varet l@nge,giver
spendingen
bomenersdekinderog pastorindenhar nok at gore
med at sorgefor, at alt er klart til
Aretsstorstehojtid.Ni bom og en
svigerdalter
hargladet sig til denne aften,der kulminerer,n6r pastor JohannesNielsen tender
gmntreetslys, og alle stemmeri
sang....Julener aretstravlestetid
i Tambypr@stegard....
- menogsedendejligste..!

Pattorog pdsbfiftle Johannes M. Nielsen glrpder sig over den nusikalske
borne.l|ok pd 9, der hdde spi er os synset sA det er entyd.
I aldetsoden er hnnleneshd. theol. Snnon,23 - rcihinarjt Ole, 22 Kristitl,21 Manh, 19 Karen Masretlle, 18-Bo, 16-Karc, 14Bi,get, 13 og Es id, l0 dr.
Foto: John J|tglnse
Et2M
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Grete Coneliussenf. 1930 .
Her i "En san.Iagpd Anager",
dilletantkonediepd Korswj ensSkole.

Ner alting er dekket af et tykt
lag sneog det hele ser smuktud
her i haveni "Skelbo", samtud
over alle markeme,er det lige til
at kommei julestemningaf.

skete een gang o11rmineden skullemor lbrst kogetujet i g'ruekedlen. Alt blev delt op efter,
hvaddetbrugtestil, og hvor snavsetdetvar!
Mor fik hjelp af en fremmed
kone,AndreaAndersenfra Spicas
,{116,og hun fik hjelp af Svend
1ia gartnedettil at tle|te vaskemaskinenmedhandkaft.
Nartojetblev tagetop Aa kog til
vaskemaskinen,
blev det verste
g6etefterpa vaskebr8t,og d€tvar
herdt! Derefterblev d€t skyllet
mangegangei et stoft kai, for til
sidstat h.engepa en baenk.Til allersidstskulledet igennemwidemaskinen,og si naturligvispi
torepladsen, - op og henge i
frisk luft.
Ner det helevar tort og lagt fint
sammeni stakke, k)rte vi unger
entenmedlegevognen
eller,i vin-
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stakgrisenlige i halsen- lige pi
rette sted,sa blodetfurd ud i en
spandtil sammefonn61,som cn
af hjelpemeholdt.
Grisenskregog skregnaturligvis over at skulleladesit liv, og
,\\
II
vi ungerstak da ogsefingrenei
\ t-'vl
orene.Man s,trl/e altsa se det,
Jhlrilrqtnt'tg
L; 1
selvomdet var uhyggeligt,men
Den grufuldeople--Sdinde bag husetsgardinerskete
velse var, nir der skulleslagtes!Alle de voksnevar derjo ingenting!
Jeg huskertydeligt ct ar, hvor
meget, meget tidligt oppe pa
var bestilt min bror Arne skullevere medslagtedagen.
Slagteren
hjelp og tageimodblod, somdet
lenge i foNejen, han skulle jo
hed,hanharkun veretca. 15-16
mangestederpi girdene.
jufu, og tenk engang,
hanbesvimeDer blev fodreten grisop til
len de flestesteder,og hjemme de midt i det hele. Far skaldte
faldt slagtningenca. midt i de- ud,og mor mettehentesog indtagepladsen!
cernberl
Blodetskuilehuftigt,indendet
Slaglerenfra min l'orstebamekoagulerede,
blandesmed meltid hed Christensen,
og han havde snoetoverskaeg.
Han havdeen lemfinebyggr),n,storekonlektrojakke
pi med et meget sinerog senereflommefedti srni
kort hvid
tykt leederbaelte,
hvori samtlige firkanter,samt sukl(erog kanel.
knive, som han nu skulle bruge Dct skullese stei 2 dage,- men
sad i treskeder.Han var af den der var da altid en "provesmaggamletlpe, der slog grisenforst ning" sanme dag,som slagtninmed en stor trlekollesi denblev gen fbregik.Carlsenvar en mebedovet, inden mandfolkene get dygtigtamrenser,si han fik
smed den op pl et omvendt lidt ekstrafor at goredet.
Vi bom s)'Dtes,det var ulskvandkar!
keft, meget ulekkeft, at afforinSenerekom Alfred Carlsenog
til ham skulleder alenckobcs% genskulleud, tannenevendesog
i saltvandmange
skyllesg:rundigt
11.brendevin,det var med i prison. Han bedovedeikke, mcn gange.Men vi spiste alligevel

teftid,medsl.edetil "rullekonen"
fr. Nielseni CastorAlle.
Vi havdemegetsjov al, at kore
med denne kempestorevaskekurv, somikle mAttefaldeafl!!

q@@
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Her er Holser Olseni eang nedslagtning hossd lejar Christian Peterseni tfugleb).
li e. Ca.1910

blodpolsemed stort velbehagefter,at de var kogtog koldeigen.
Der var rigeligtmed arbejdefor
mor og fannor(somboedehosos)
og setjenestepigen,
samtdet hold
af m@nd,der skulleholdegrisen,
mensdenle pe stigenoverkarret.
Der skullesmsresmadderog laves kaffe til alle,jo det varedetil
henpi eftermiddagen,
for griseni
opskerettilstand hang pa stigen
ophengti hasemevedfoddeme.
Gdsenblev partereti stomtuen
pe et lagen.Mor sagde"her og
hei', og f'arbrugteflittigt okseog
E4w

sav.Skinkemeblev sendttil rogning pi "Borbygaard"i TAmby,
og fl@sketkom i saltkarret.
Gruekedlenskulle kogesop si
det dampede,der skulle bruges
masserafkogendevandnir grisen
skulle skoldesog gnidesmed et
hom, for at 16alle hirene af.
Dagensluttedemed et stoft maltid for alle def havdehjulpet til.
Opskrifterpi de forskelligeretter
derblev lavetvar de sammefia er
til ar ieks. sylte- postejer- leverpostej- medistero.s.v.
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Der skulle ogs&bagestil jul, og der mdtte i hvert fald heller ikke mangle
noget.Jegfik som enestepige lov
til at deltage,da jeg niede 10-12
6rsalderen,ellersblev dejenelagt
afmor. Hun lavedeforstog fremmest brune kager med sirup og
puddersukkerog krydderier.
Vi bom syntesdejensmagtesom
karameller,og vj fik en klat at
smage.Det var himmelsk.Mor
lagdealtid brunkagedejen
3-4 dage for de skulleformesog bages,
entensomstjemer,hjerterellerjuletr@erog altid meden mandelpi
denudstukkede
kage.
Jodekagermed kanelsukkerog
vanillekansevar ogsi medi julebageriet,for slet ikke at tale om
klejnermeden "skvat"cognaci, ca. I snapseglas
til portiollen,det
tagerlidt af det fede,nir de skal
kogesi palmin! Den selv samme
opskriftbrugerjeghvei ar endnu.
Mor bagte ogse sma kranseaf
butterdej- smordej,- "forlovelseskranse"
kaldtevi dem,for der
var hul i midten, de blev stroet
med perlesukketligesom flodekringleme blev, det var ogs6
smordejellerpiskeflzdedej.
q.M

Alle sbre kagedeser
blev baret
liem og skoldet,og derefterfrldt
op med alskensdejlige julesmikager.Der blev sat et pergamentpapir i l6getfor at holdehelt tet,
og si blev de sat koldt i storstuen.
Si blev de godtgemttil selvejulen og dagenederfulgle-

Da vi var bum og
gik i skole alle tre,
var der altid en bestemtdag,hvor
skolebomhavde fridag i december mAned.Det faldt altid samtiBsmenes
dig med Kobenhavner
fridag.
Men voresmor tog os baremed
til juleudstillingeren helt anden
dag,ellersville vi jo ikke kunne
vindukommetil de udsmykkede
er i Messen,DaellsVarehusog
Strdget.Her var nisser,der arbejdedemedalleting og sm6elcktriskctog,derks(e rundtog rundt!

Vi skulleda ogsavaskeslidt ekstravedju- -,letid,renligheder engodting!
En stor zinkbaljeblev anbragt
foran kakkelovneni stuen (med
kakkelovnsskerm
for), og vi un-
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gerblev sepe skift putteti! Vandet blev selvfolgeligskiffet ud,
og vandetkogte lystigt i kakkelovnshullet.
Man ftos altid bagefter,men efter at vi havdeiaet en kaffig frof
tering og rent toj pA(eengangom
ugen), sad vi rene og fine, og
drengenevandkammede,i den
storcllenestol.

ugestid, eller lidt f'zr_
juleaffen,kobtefarjuletreet,som
han havdemed hjem pA hestevognen, ner han kom fra torvet.
Det var ikke altid, han fandt det
dgtige lige forste gang, for det
skulle vere flot lle/l igennem,
helt lige og ikke manglegreneog
helt op til loftet hveft e{. Dedor
var vi meget skuffede,hvis ikke
teet la i vognen,dendagvi havde glledetos til det. Tr@etkom
dogaltid.- lige og flot.
Det blev hsjtideliglsati en stor
balje med vand i hjometved verandaen i girden, der var altid
le, - ellerogs6stoddethenneved
porten hvor, vandkarretstod lige
op admotorhuset.
Der stoddet godttil selve juleaften,hvor det blev belet ind og
Ez*@

p),ntetfra om formiddagenaf os
tre bom, og i den hojde vi hver
iser kunnen6.
Vi havde meget fint gammelt
juleplalt.Vi flettedeselv hjerter
af glanspapiri alle farver og stsrrelser, samt kemmerhuse vi
kobte pA ark og klippede ud, for
til sidstal lime hankenepi. Til
allelsidsttog far en stol og satte
stjemeni toppen,og mor hengte
lamettapa. Det var der ingenandre,dermatte!
Nu kanjeg merke, hvor dejligt
et grantftekan dulle i en stuel
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Vi lavede ogsa musetrapperi
glanspapir.
Et er havdevi lavetsa
mangeog lange,at vi fik lov at
hengedem op i den gamlestuei
lofietpe krydsog tvsrs.
Vi kaldte altid den stue, der
vendteud mod girdspladsenfor
"den gamlestue".Den lille stue,
var der, hvor
eller hverdagsstuen,
vi altid opholdtos. Den sk)restue
igavlen blev betegnetsom "den
nyestue",og dettctil trodsfor, at
devar afganskesammealder.
Men dennyestueblev kun brugt
til serligehojtiderog fodselsdagsf'ester.Ja der blev ogsakun f')ret
ved disselejligheder,ellers stod
den bedsteog lysestestue iskold
og tom,i hvertfald om vinteren.

skrevetaf mor. Disse sagervar
bare ikke noget,der vankedetil
hverdag.
Vi tik ogsi marcipankonfekt.
Der blev lagt voksdugpe bordct
og sat underkopperliem med
rod,gronog gul og kafrugtf'arver
kaopuJver(til kartofleme). Vi
bom fik pl6dsveddet storebord i
den gamlestue,eller i det gamle
kokkcn.
Der blev delt klumperud af re
ndcipanmassc,og af disse formedeog trilledevi efteralle kunstensregler- og fantasi,- ja o.k.,
en stordel afdet gik jo i brokkassen,og rnAtteledespi vejen,men
noget blev dcr alligeveltil konfektskalcntil juledagene.
og var selv
Mor overvAgede,
megtig ferm, f.eks.smi gulerodder med grsn top, radisermed
groft sukkerog jordblerditto, og
tsmebrunekartoflermedkakao.
vores far ogsi hjem iiaInd imellemfik en af os et flop
ting
torvetmedmangesp@ndende
juletid
vcd
Det var altid f'ar,der og lavede en snemandeller en
kobte ind hos ksbmandRasmus- gris,men se gik der alt for meget
masse
til.
seni Lykkehoj bygningenpd hjorTingeneblevlagtpi en bakkeog
netvedAmagerbrogade.
og
Vi fik fleks.appelsini storepor- dekket med pergamentpapir
i
nEsten
stillet
koldt
den
stue,
der
for
iktioner,fignerog dadler slet
valnsd- aldrigblevbrugt.
ke at tale om paransdder,
der og tra- eller hasselnsdder,
mandlerog mandariner.Alt var
flot indkobt efter en seddelned-
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Julekalenderenvar
:

lige opfundet.
Det var en lille flad tingestder
mindede om et stykkc kadon
18x12cm., der h€ngtepa veggenovermin seng!
Vi havde altid spraellemand,
som vi selv klippedeud og satte
sejlgarni, og hvis den blev sat
ngtigt sammenmedgodeknuder,
kundedensprelle.

cl
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Julegalemevar Jo
altid det allemest
speendende,
og da ogsedet stdrste
samtaleemne.
Man hibede og onskede og
skev sm6lonskesedler.
Vi havde
en blandingaf nysgenighedog
spendinglige indtil juleaften.
Son mindrebam fik vi nesten
altid legetoj,puslespilo.s.v.Jeg
fik i 1940 prirsesseMargrethe
sompuslespil.Der blev ogsi gi-

Julekoncerti Tdnbr knke i 1960 ene
4**
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vet Knold og Tot bogerog Prins
Valliantboger,dettefik Gerl altid
al mi8!
cyldenspjet bogerog Svikmollen og Bliekspruttenvar ikke si
kostbare,s6 vi bom kunne give
mostereller far en af dcm, mens
mor var gladestfor "Hjemmets
Jul" og "Ved Julel?unperls
Ski!r".
Nar jeg tenker tilbagepA disse
er i tredivemeog $rrene lia ca.
1935og op til 1947var jeg/vi
forkelede.
temrneJig
Vi havdejomangeonskerijulemanedenog mors altid f'astesvar
var: "Ja du kanjo onskei denene

hend,og sp)'ttei denanden,og si
sehvaddu f6r mesti?"
skibukJeg onskedebrrendende
scr underkrigen.Dem havdemor
fiemskallelaf gammeltstofog faet syettil mig,medvorespigeJ),tte som gine. Vi m6 havehafi de
sammemA! for de var perfekte.
Jegfik dukkevogn,dajeg var 67 er,og isskajter
ijulegave,
dajeg
var 8-9 6r. Det lill€ postkontor
med stemplervar ogs6som julegave, samt modellervoksi alle
fawer og viking f'arvemed 12 i
&sken, og farve og malebogcr
Undcrtojaf "Trico
medfarvelade.

Cotnelius Conclitssens gatt,l?ti, Anagu l,anclevei127 i KL'tntp
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charmeuse",
underkjolemedbuk- pe pe detgamleloft bagnogetrasermed ben i, lyserodeeller tyr- gelse.
kisfarvede,skindhandsker
af min
Selvom jeg havdeveret pAopmoffnor,med en l0 kr. seddeli
dagelse,havde jeg ikke fundet
en kuvert,som fsrst blev fundet den,det var en storoverraskelse!
efter alle gavepapirervar ende- En heltny sengi "CubaMahogni
vendt.Hun vidstedenskullevere Finer",og i voksenstonelse.Jeg
der!
tror kun, jeg har v@ret I I ar Gert fik som lille drengen stor t941.
flot lastbilaf trae,han kunneneSelvom far klarede julegaver
stenselv siddepi den. Men det somfor beskevet,var derdog en
moNommeved gavenvar, at han gaveder skullekobes,og det var
havdefaet den fsr og glemt d€n, til nor. Hun fik hvert er i 20 er
si f'ar malededen op med fine hor jeg en B & C juleplatte.
farver grun og rod og den var
Det blev megetoftemin opgave
igensi fin somny.
at tage rutebil og sporvogntil
Voresfar havdesin egenmede Amagertorr' og indkobe denne
at ordne sine julegaverpe. Han eneog kostbaregave.I l94I el.
gik ind i soveverelsetog leste 42 kostededen | 0 kr.
dorenen times tid, for vi skulle
Selve juleaften forlob precis
spise. Han kom pengesedleri
hvert er som det forgiende, igen
konvolutter, hvad vi aldrig var megettraditionsrigt.
kedeaf, si kunnehver iser kobe
Der blev endeligflret op i den
det, man ikke havdefeet.Jo fars fine stue eller "nye stue" hvor
gaverasvar klarelpi smi l0 mitreet var bragtind.
nutter.
Vi fik en l0 kr. seddelhver,sA
lenge jeg huskertilbage,nir der
ellers ikke var andre store ting
Vi skullealtid i kirke
somjulegavcr!
i Ternby.Ner det var
Et andetAr,hvorjeg var vokset godt vejr, gik vi, og var det derud af min gronne"r-rdtreksseng", ligt se kortevi i hestekdetoj,elonskedejeg brendendecn ny
ler kanehvis der var sne.Farmor
jeg
sengijulegave,og
fik det ss- og mornor
tog
Timby
reme.Den havdevleretgemtop- "rutebilen"til kirken.

5u
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var det altid
Nbr vi spadserede,
se morsomtat ga hjen gennem
Astridsvejog CastorAlle, lordi
bestod
Jul€middagen
dervar oplysti allevinduerne.
altid af and eller flaJulehyggen
strommedeos i mo- skesteg.Ender eller grs havde
de.Der var ikke trukketfor, sedet far ogseselvopdr@ttelsa det var
har veret for 1940,at jeg gik med med vemod de kaerefirgle (isaer
far i hinden.Vi nsd de fine sma Anders And der blev opdrattet
huse,hvor treeme stod fint pyn- med honsene)blev spist. Godt
juletreei
tet, lngenhavdedengang
smagtedet i hvct fald medalt tilhavenmedlys pi somnu.
behorsurtog sodt,bruneog hvide
kartofler,rsdkelsmagttil efteralrcgler,sukler,eddikele kunstens
saft i rette forhold.Alt lavet og
smagttil i storcgryderafjem som
me tilbage til juleaf-passede
til ringenepi komfuret.
sAblev der lest hojt
tenshejtiden,
var altid Ris e la manDesscrten
lia julekortenelia sl@glog ven- de med sodkirsebersovsog med
ner. Det var altid mor, der skrev, en mandeli. Det var spendende,
rigtig mange,og somvi andreho- hvem der blev den heldige,der
stedegleedenaf, altsi de mange skulle have marcipangrisen
mcd
somvi fik responslia.
storrod slojfeom maven.Saskete
Af juleg@stervar morrnor og der altiddetmorsomme,
at moster
Moster skulle haveeenportiontil, og vi
mosteraltid selvskre\.ne.
boedesammenmed mormor pi
born sagde:"Jamenmosternu er
girden, "FrerntidensHab", indtil
mandlenjo fundet"! hvortil hun
1936hvor hun fik sin egenlejlig- svarede:"Lad I baremig om det,
hedi Sundby,da varhun 36 ar.
detsmagerjosi dejligt"!
Som bom snegledetiden sig af
Der var ogsi enjul hvor det n@r
sted inden det blev affen. Men var glet galt. Mensvi var i kirke
man oplevedeted og gleedeog havdemin farmor(det ar gik hun
stor forventningisrer til gaveme medstokog var ikke medi kirkc)
naturligvis.
fundet08 skoldeten stor mandel
og ligesastille lagt den j sin fbrEt "utzt /4 a
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kledelomme.Det var jo snyd,
menfamor kume ogsegodtvere "en skeelm".
Uheldigvisblev det min mormor der fik den detteir, og glad
vistehunmandlcnfreq - men.....
da ogsi farmor viste sin frem,
giordeallejo storeojne.Min mor
sagdemed det samme"jeg har
kun puttetccn mandeli, m6 jcg
lige sc den du har, farmor"?SA
blev det hudigt afsloret, fordi
mor vidste,hun havdetagetden
allerstorste,der var i posen,og
fatmorsmandelvar ikl<esd stor.
Det havdevi megetmorskabover
ja mangeir efterkunncvi
senere,
huskedengang
famor snod!
Eller middagenkom nestendct
verste ojeblik,lol sd skulle der
ryddesaf....

4

Bageftersattevi os
i lenestoleni dennye

stue,og seskulleders),nges.
Vi gik aldrig omkringtreet
hjemme,der var jo de to eldste
med stokke.SAvi sangde dejlige
gamlejulesalmer,mcnsvi beundrede det fine trE, som far nu
egenlendigt havde teendtmed
stearinlyscne
pi de gronneholde-

4**

re. Holdemehavdekugler,og der
var bide rode og hvide lys fra
Asp Holmblad.
Vi valgtehver isler en julesalme; far havde"Det kimer nu til
julefest"som)ndling,mor s),ntes
bedstom "Julenhar bragtvelsignet bud", momor "Dejlig er den
himmelbl6"osv.
Vi sang "Dejlig er jorden" til
sidst fordi lnormor onskededet.
Nir vi kom til "Sl@gtskal fslge
gang",havdehun drer i
sl@glers
ojneneog nikkederundtj stuen.
Juleaftenbrendte lysene ned,
og nye blev sat i til ntestedag.
Kalfen blcv bryggetog smakagernekom liem, og bageftergodter af alle slagssom beskevet.
Man folte at baredennedag/alien
aldrigfik ende....
Dettevar tryggetraditioncrefter
hukommelsen,
somikke falmer
medtiden.
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