Margareta Lekholm tänder ljusen inför årets julstuga. Foto: Lena Karlsson

Julstuga med julstämning
Lena Karlsson

BJÄRRED. Tomtefar och tomtemor kommer att vara på plats. Men det är bara en
bråkdel av allt som händer när hembygdsföreningen har julstuga vid Bjersunds
tegelbruk.
En av höjdpunkterna för besökare i det mindre formatet brukar vara tomtefar. Han sitter i
det som en gång var tegelbrukets kolugn och tar emot önskelistor och delar ut klappar.
Vid hans sida finns hans barnbarn som delar ut delar ut godis.
– Barnen brukar tycka att det är lite läskigt att gå ner i tomtegrottan där tomten sitter i en
fårskinnsfåtölj. Men de behöver inte vara rädda, säger Margareta Lekholm från
hembygdsföreningen som för tredje året är arrangörsansvarig för julstugan.
– Det är ett sött litet familjärt julfirande. Det är många äldre och barnfamiljer som brukar
komma hit.
Förutom att både barn och vuxna får möjlighet att träffa tomten blir det alkoholfri glögg
med pepparkakor under tält utanför tegelmästarens bostad.
– Vi kommer också att ha många levande ljus för att skapa julstämning. Granen kommer
att vara tänd och vägen till tomtegrottan är kantad av marschaller, säger Margareta
Lekholm som dagen till ära kommer att vara utklädd till tomtemor.

Julsaker i stallet
I det som en gång var stallet kommer det att visas juldekorationer i halm och gran av
Anita Börjesson och porslin med julmotiv av Birgitta Salmi. Där kommer det även att
finnas hallon- och honungsprodukter.
Även inne i tegelmästarens bostad händer det saker under dagen. Förutom att hela
stugan kommer vara julpyntad med juleljus, julbockar och annat som hör till blir det
kaffeservering med hembakade bullar, tombola, knyppling och bokförsäljning.
– Men en av höjdpunkterna inne i stugan är den levande musiken. Det är Eva-Lottas
stråkkvartett som bjuder på julsånger. Det är lite studentikost, säger Margareta Lekholm
som själv är lite kluven inför julen.
– Visst är det roligt med någon klapp, men jag tycker att det har gått alldeles överstyr.
Jag tycker att man kan tänka på vad det är för en helg och inte bara på julklapparna. Det
är samvaron och inte klapparna som är det viktiga.
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