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VI HOLDER JULESTUE

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 1400-1700 I VORES LOKALER

UDSTILLING AF KNIPLINGER

GLØGG & ÆBLESKIVER

HØR OM GAMLE DAGE 

FÆLLESSANG M.M.
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En gammel skik

Ved dødsfald var det før i tiden skik og brug, at der 
blev foranstaltet store begravelser, som de fleste af 
sognets beboere blev indbudt til.

Mine forældre kom til Gammelgård 1. juni 1913 og en 
formiddag i november, da min mor og hendes pige arbej
dede i køkkenet, bankede det på døren, og en ung pige 
kom ind. Pigen stillede sig indenfor døren og med fol
dede hænder fremsagde hun følgende:

”Jeg har en meget flittig Hilsen til Far 
og Mor og Jeres Børn fra Anders Nielsen 
og hans Familie: om I vil være så gode 
at»øde der på onsdag formiddag kl. 10 og 
følge deres afdøde Hustru og Mor til 
hendes sidste Hvilested, gå med i Kirke 
og høre på en Tale, følge med hjem igen, 
få et Måltid Mad og være deres Gæst en 
Time eller to, eller så længe Jeres gode 
Vilje tilsiger Jer. Så lover de at tjene 
Jer igen, på hvad Måde de bedst kan, men 
helst i et glædeligt Tilfælde.”

Det var et betroet hverv at gå rundt med denne indby
delse, og da det var en stor skam at gå i stå, havde 
hun øvet sig voldsomt på remsen.

Indbydelsen kom fra familien på ”Brydegård”, og det var 
vist sidste gang, den blev brugt i Ledøje.

Else Herrmann



Indbydelsen gjaldt Karen Johanne Nielsen fra Brydegård, 
hvis gravsted ses her.



Missionshus i Nybølle i 50 år

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, der 
blev stiftet i 1861 som en lægmandsbevægelse indenfor 
folkekirken for at støtte sammenkomster omkring bibe
lens tekster, bønnen og salmesangen, havde et hus i 
Nybølle i næsten 50 år.

Huset blev indviet d. 20. oktober 1899 af daværende 
formand for Indre Mission, den kendte pastor Vilhelm 
Beck. Det lå på Nybøllevej nr. 56 og blev navngivet 
"Be the1", Guds hus.

Huset blev benyttet til møder for børn, unge og ældre 
indenfor folkekirkens rammer. Man samledes i et kri
stent fællesskab for at lytte til Guds ord og tale med 
hinanden om det hørte.

Vilhelm og Signe Jakobsen var i en årrække ledere af en 
søndagsskole i Bethel, som var til glæde for mange 
børn.

Pastor Lars Peter Groothe, der var sognepræst i Ledøje 
fra 1919-1938, holdt gerne talen ved juletræet i mis
sionshuset.

Huset blev nedlagt som missionshus d. 1. april 1949. 
Det blev solgt til Jens Smørum, den kendte socialdemo
kratiske lokalpolitiker, som var indenrigsminister i 
ministeriet Hedtoft 47-50, men videresolgt til husets 
nuværende ejere hr. og fru Bruun.

Frederik Gundestrup Sørensen / sognepræst



Signe Jakobsen søndagsskoleleder i ”Bethel" i en årræk
ke.
Nybøllehus, der før 1949 hed ”Bethel” og som sådan var 
missionshus i Nybølle i næsten 50 år.



Uddrag af Margrete Nørregaards erindringer. 
Margrete Nørregaard er datter af lokalhistorikeren, 
lærer J.P. Jørgensen, Smørum.

Jul hos skolelærerfamilien Jørgensen 1905.

Dagen før juleaften var altid reserveret julebagningen. 
Til julebagning hører æg, og det var lidt af et pro
blem, for i de dage levede hønsene en fredelig tilvæ
relse med ferie for æglægning i november og december. 
Man ordnede sagen ved at lægge æg hen i oktober måned. 
Det kunne gøres på forskellige måder: i kalk eller 
vandglas eller blot i papir. Det var den sidste metode, 
vi brugte. Hvert æg blev pakket ind i avispapir og 
stillet på højkant i en skotøjsæske. Når æsken var 
fuld, blev den tilbundet og stillet et køligt sted og 
vendt hver mandag. Når vi så pakkede dem ud til jul, 
var æggene lige så gode som nylagte.

Brunkagedejen var lagt ca. 14 dage før den skulle bru
ges. Nu blev den taget frem og stillet til luning bag 
på'komfuret. Når dejen var tilpas blød, blev den rullet 
ud med kagerullen, stukket ud med en udskåren træform 
og bagt. Af småkager bagte vi også jødekager, vanille
kranse og undertiden specier. Pebernødderne tog jeg mig 
af. Jeg var god til at rulle og trille dem, og vi bagte 
mange. Til sidst kom turen til julekagen med sukat og 
rosiner og den dyre "pund til pund" sandkage, d.v.s. 
lige dele af smør, sukker og mel og hertil 5-6 æg til 
et halvt pund. Denne kage var meget lækker, og den blev 
der sparet på. Lillejuleaften vankede der altid kager 
til kaffen - småkager.



Endelig oprandt dagen, den dag, jeg havde glædet mig 
til så længe. Der blev fyret op i kakkelovnen i daglig
stuen og juletræet blev stillet derind. Jeg blev sendt 
hen til vores rengørings- og vaskekone Marie Sørens med 
en kurv for at ønske hende en glædelig jul. I kurven 
var 1/2 pund kaffe, 1 pund risengryn, 1/2 pund smør, et 
lille stykke flæsk og en pose kager.

Nar jeg kom hjem, pyntede vi træet med flag, hjerter) 
kræmmerhuse, jakobsstiger, engle, lys, stjerne i toppen 
og til sidst englehår. Ved 18-tiden spiste vi julemid
dagen. Den bestod af risengrød med kanel og sødet øl 
(mandelen er en senere opfindelse) og gås. Når der var 
vasket op, satte far sig til klaveret og spillede og 
sang julesalmerne.

Når salmerne var sunget og juleevangeliet læst, fik jeg 
gaver: af mor altid en blød pakke - en fornuftig ting, 
af far som regel en bog med historisk indhold. Et år 
fik jeg dog skøjter. Jeg var lykkelig. De bragte en 
kærkommen adspredelse i min sportsløse tilværelse.

Når gaverne var betragtet og beundret, kom juleknaset 
frem. Der var almindelig julekonfekt fra købmanden og 
pebernødder. Der var også juleappelsiner, men dem 
springer jeg over. Det var de små spanske appelsiner, 
de var hvinende sure og hører ikke til mine bedste 
juleminder.



Så kom far frem med sit juleknas. Han havde også været 
i København på juleindkøb. Han havde købt krakmandler, 
som man kunne spille Filipine med, hvis man var så hel
dig at få en mandel med 2 kærner, og konfektrosiner, 
store, dejlige rosiner, der sad på en lille gren som en 
klase, og lækre, søde og bløde figner i en lille træ- 
æske.

Når vi havde smagt på knaset, fik vi kaffe med julekage 
til. Vi sad og læste lidt i julehæfterne "Juleroser” og 
”Børnenes Juleroser”, inden vi gik i seng. En dejlig 
aften var forbi.

Anne Marie Kyed Pedersen

I samarbejde med Smørum Naturskole laver historisk 
forening en foredragsrække ”KEND DIN HJEMSTAVN”, der 
starter torsdag d. 13. januar. Vi fortsætter d. 10. 
februar, 10. marts og slutter af med en cykeltur rundt 
i kommunen lørdag d. 16. april.
Foredragsrækken omfatter en gennemgang af kommunens 
historie, besøg i kirkerne samt i Lokalhistorisk Arkiv. 
Tilmelding kan ske til Naturskolen, tlf. 972265 eller 
til Lone Briisch, tlf. 973732 og prisen er kr. 75,-.

HUSK foreningens JULESTUE lørdag d. 27. november.
Man er velkommen, også selv om man kun kan komme en 
halv time.
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