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119. årgang

JEG OVERVÆLDES
AF JULENS BUDSKAB
Det er noget fantastisk over julen, som vi går
glip af, hvis vi ikke sænker tempoet. Det mener
Beate Højlund, der har fejret 94 julehøjtider
Foto: Anette Ingemansen

Fem jul med krig
»Dengang var det helt utænkeligt, at man
kunne have et tændt juletræ i hjemmet

Læs mere om bøn på:
jesusnet.dk/jul

»For hvert jul overvældes jeg mere og mere
af julens budskab,« siger Beate Højlund

i begyndelsen af december. Det eneste
træ, der var tændt inden juleaften, stod på
byens torv,« fortsætter hun.
Beate har fejret 94 juleaftener. Hun
trækker nogle oplevelser frem.
»Jeg oplevede Norge blive besat af
tyskerne i 1940, og de fem krigsjul var
noget helt specielt, hvor alt blev lavet ud
af ingenting. Vi blev taknemmelige for de
små ting,« fortæller Beate, der i 1950 blev
gift med Asger.
De næste 21 år var hun præstekone på
Færøerne, Nørrebro og i Hirtshals.
På Færøerne boede familien i en lille
bygd, hvor børnene så frem til at skulle
hen til den lokale købmand, som havde
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eate Højlunds barndomsjul i Norge var meget anderledes end julen,
som vi kender den i dag.
»Nu begynder julen allerede tidligt i
december, hvor den fejres intenst, og så
slutter den nærmest juleaften. Det er
trist, at det er blevet sådan, for vi går glip
af det helt særlige ved julen med dens
fred, glæde og nydelse af det, som er
forberedt i adventstiden,« fortæller Beate
Højlund, der ser tilbage på sin norske jul i
1930’erne.
»Da jeg var barn, var december præget
af travlhed med at forberede julen. Alt
blev lavet i hånden. Det var julegaver, de
syv slags småkager, og så blev der gjort
grundigt rent. Så kom julen, hvor der faldt
ro over det hele. Vi havde fri fra skole
frem til den 18. januar, så vi kunne fejre
højtiden.

et lille juletræ på disken – det eneste i
bygden før juleaften.
»Da vi kom til København, tog vi ind til
Rådhuspladsen for at se det store juletræ.
Men jeg kunne mærke på børnene, at det
lille juletræ på købmandsdisken gjorde et
større indtryk end lyshavet fra det store
træ,« siger hun.
Beate har boet i Hirtshals siden 1966.
Hun valgte at blive boende, efter at hun
mistede sin mand i 1971 og stod tilbage
med syv børn.
»Jeg er opvokset med, at vi børn ikke så
juletræet før juleaften, og sådan var det
også i min mands hjem. Min far gik ind
i stuen og tændte lysene, og så stod vi
udenfor og ventede spændt på, at døren
skulle gå op. Det var et fantastisk øjeblik,
da vi så træet. Asger og jeg videreførte
traditionen, og da min mand ikke længere
kunne tænde træets lys, så var det min
ældste søn, der gjorde det,« fortæller
Beate.

Uundværlig hovedperson
Hvert år holder Beate jul på skift hos børnene.
»Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg
kan fejre en god kristen jul hos alle mine
børn,« understreger Beate, der holder af
at se forventningsglæden i hendes olde-

børns øjne, når det er jul. Men hun protesterer over, at mennesker beskriver julen
som børnenes fest.
»Det er noget skrækkeligt sludder, julen
er også min fest, for evangeliet om Guds
søn er nyt og uddybes for mig hvert år.
For hver jul overvældes jeg mere og mere
af julens budskab, fordi jeg stadig forstår
mindre af, hvor virkeligt det er, at Maria
fødte Guds søn.«
Anette Ingemansen

Sognepræst Gert
Nicolajsen, Vorgod
v/Videbæk, holder to
minutters andagt i uge 52

FADEREN
ELSKER SØNNEN

Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage
noget som helst uden at have fået det givet fra
himlen … Faderen elsker Sønnen, og alt har han
lagt i hans hånd Den, der tror på Sønnen, har
evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke
se livet, men Guds vrede bliver over ham.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 3, vers 25-36

Forestil dig, at du har købt en helt unik
julegave for at overraske en person, du
holder af. Du har forberedt den godt og
virkelig udsøgt noget helt særligt, som kun
er lavet i ét eksemplar. Men modtageren
vil ikke have den, for vedkommende er
sikker på, at han eller hun fuldt ud er i
stand til at lave noget lignende.
Det er her, filmen knækker, for du
ønsker jo bare, at gaven bliver modtaget
i samme ånd, som den blev givet – for at
signalere: Du betyder noget for mig
Jesus ved i den grad, hvordan det
føles. Han er gaven, som Gud giver til
alle mennesker. Nogle mener, at de nok
skal kunne finde noget, der glimter mere.
Andre vil selv prøve at frembringe noget
tilsvarende, mens nogle siger: Det har jeg
da ikke fortjent, og de prøver at skubbe
den tilbage.
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GAVENS LOV

Der er også dem, der flår papiret af
og tager imod gaven med et ansigt, der
stråler af glæde og taknemmelighed. De
ved godt, at man ikke fortjener sig til en
gave, den må man bare modtage med tak.
Det er gavens lov.
Morten Stubkjær Klausen

