
Deense kerstavond  2016 

 

Voorzitter Ytje Scholtheis opent de avond met een woord van welkom voor 66 

dames en dhr. en mevr. Haaijer uit Kolham  en Reinier en Roelinda Havinga, zij 

zullen de muzikale omlijsting verzorgen. 

De kerstavond werd verzorgd door de dames van de contactdames Koos v 't 

Zand en Jannie Stoel. Zij hadden mevr. Janna Haaijer uitgenodigd om de 

kerstavond in het deens te verzorgen. Dus het werd deens! Opening met 

koffie/thee en deense droomcake, gebakken door Alie Vos en Tinie de Roo. Na 

het aansteken van de kaars en een gedicht kwamen onder muzikale begeleiding 

de dames met de deense vlag binnen. Alle gebruiken, die in Denemarken veel 

anders zijn dan hier, kwamen aan de orde. Zelfs het Gladejul, dejlige jul )Stille 

nacht, heilige nacht, werd in het deens gezongen. Het hoogtepunt van kerst  is 

het vieren van Lucia in de nacht van 12 op 13 december. Lucia is de heilige van 

het licht. De legende gaat dat Lucia een krans met kaarsen op haar hoofd droeg, 

om haar handen vrij te houden  om de arme Christenen te voeden. Twee mooie 

meisjes (Sien en Hanna) waren bereid gevonden om Lucia en hulp te spelen. 

Beiden gekleed in een mooie witte jurk met rode sjerp (kleuren van 

Denemarken) kwamen zij met een blad met lichtjes en een grote kaars de zaal 

binnen. Het was een prachtig geheel. Als dank kregen zij van Janna een paar 

kaboutertjes  en van de Vr. van Nu een geschenkje. Ook kabouters hebben een 

speciale rol in het kerstgebeuren, evenals de vele zelfgemaakte lekkernijen zoals 

bouillon met  smorrebrod, knakworstjes in bladerdeeg, speciale ingelegde deense 

haring op roggebrood en  royaal belegde broodjes en tot slot Ris a la mande 

(rijstebrij) met in een van de bekertjes een grote amandel. Wie deze in haar 

bekertje had kreeg een marsepijnen varkentje. Tussen al deze gedichtjes, liedjes 

en hapjes door werden liedjes gespeeld door, Reinier en Roelinda. Janna heeft 

samen met Jannie, een in het deens, de ander in het nederlands nog een 

zelfgemaakt gedicht voorgelezen. De stemming zat er goed in toen er gedanst 

moest worden om de kerstboom, het begint met rustige muziek en gaat steeds 

sneller en sneller. Tijdens het verhaal, het Meisje met de zwavelstokjes, was 

iedereen onder de indruk. Aan het eind van de avond, verlote Janna nog een 

paar kaboutertjes, waar ze ook een deense legende van had verteld. Daarna 

wenste ze iedereen Glaedelij Jul og Godt Nytar. (Vrolijk Kerstfeest en een 

Gelukkig Nieuwjaar). Het was een mooie kerstavond en Ytje bedankte iedereen 

die had bijgedragen aan deze avond. Ze wenste iedereen Fijne Kerstdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar.Met een klein kerst-presentje ging iedereen voldaan 

huiswaarts 

Ook nog een bedankje voor de dames van de Boerhoorn voor hun enorme inzet. 


