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Malene læste digte op og fangede både unge og gamle.

Beretning

Så kom julemanden til Notmark
30. november 2014

1. søndag i advent - julen starter og Notmark lokalforening
havde fundet et flot juletræ i Tine og Jonas have. Det var
blevet dekoreret med 1000 lys og så var der inviteret til fest.

Det var koldt - meget koldt, men der skal mere til at skræmme folket
væk, der kom omkring 60 børn og voksne. Formanden bød velkommen til arrangementet og gav ordet til Malene (præsten der læste 3
digte op - ej blottet for humor. Så blev der sunget en julesang - formanden var forsanger, men det kneb noget med teksten, da han
havde glemt sine briller. Så blev der talt ned og pludselig stod det
smukke træ med alle sine lys.

En brilleløs formand synger for
med stor hjælp fra deltagerne.
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Med synet af træet må vi
medgive at julen er over os.

Beretning
Nu havde formanden hørt at julemanden skulle være i nærheden og
sammen med børnene begyndte de nu at kalde på ham.
Det hjalp ikke og de voksne blev nu sat til at råbe med. Men hvor var
han? Vi bevægede os op til laden og pludselig gled porten på loftet op
og julemanden dukkede op. Hvordan kommer jeg ned spurgte han for
der var før højt at hoppe. Han fik anvist en stige inde i bygningen.

Hvor han havde parkeret sin kane med rensdyrene ville han ikke
fortælle, dog fik vi ud af ham at rudolf stadig var forkølet og havde en
rød næse. Nu komme julemanden ned og snakkede med børnene (og
barnlige sjæle) - han blev nu trukket ned til det smukke juletræ. Han
syntes det var rigtig fint og snart dansede han rundt om det sammen
med børn og voksne til tonerne fra en julesang.

Kan en julemand hoppe 3 meter
ned? - læs teksten og få svaret.
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Julemanden afventer at
formanden prøver briller!

Beretning
Formanden der skulle være forsanger havde stadig problemer med
de manglende briller og teksten.
Han prøvede stort set alle briller, men det hjalp ikke - til sidst fik han
mine og lyste op i et stort smil, men ak, det var for sent - sangen var
til ende.
Så var der poser til børnene og gløg samt æbleskiver til de voksne
og sodavand og æbleskiver til børnene. Der blev frosset bravt og de
bålsteder der var tændt op i blev flittigt brugt.Aldersmæssigt lå vi fra
de helt små og op til firserne - ingen er for unge, ingen er for gamle
når der skal festes i Notmark city.

Alting har en ende og der var en del der trængte til at komme hjem
og blive tøet op. Et rigtig fint arrangement - tak til både arrangører
og deltagere.
Steen Weile

Så blev der serveret gløg og
varme æbleskiver.
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