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JULEAFTEN: De kom 
langvejs fra for at 
fejre jul sammen. 
Omkring 140 men-
nesker var samlet 
til julemiddag i Det 
Røde Pakhus. Det 
blev en særlig aften 
også for de frivillige.

Af Emma Vestergaard 
Pihlsbech og Oscar Emil 
Momberg-Jørgensen, 
frivillige og Maja Andersen

SKÆLSKØR: Fra Aalborg i 
nord til Gedser i syd. Om-
kring 140 mennesker i alde-
ren tre til 92 år havde fundet 
vej til Det Røde Pakhus jule-
aften for at fejre julen sam-
men med andre, der også 
skulle have siddet alene den-
ne aften.

Frivillige har de seneste 
to måneder arbejdet hårdt 
for at få stablet en alternativ 
juleaften på benene på initi-
ativ af Frivillighedscentret 
i Slagelse og Folkemusik 
på Fattiggården. Blandt 
dem var Oscar Emil Mom-
berg-Jørgensen, der kunne 
fejre sin 17-års fødselsdag 
denne aften, og 16-årige 
Emma Vestergaard Pihls-

bech. Her er lidt af, hvordan 
de oplevede aftenen: 

Klar til mange gæster
De fl este af de frivillige 
ankommer omkring klok-
ken 10. Stemningen er høj, 

mens de frivillige hilser på 
hinanden, deler historier 
og begrundelse for, hvorfor 
de fejrer jul som frivillige. 
Med tiden bliver de forskel-
lige opgaver, der skal løses 
i løbet af aftenen, fordelt. 

Bordene står pænt dækket 
op og venter på de gæster, 
der snart ville fylde og var-
me lokalet med smil og glade 
fortællinger.

Mad til mange gæster
Væggene er pyntet med 
grandekorationer, og i mid-
ten af lokalet står et fi re me-
ter højt og velpyntet juletræ. 
I køkkenet hersker hektisk 
aktivitet. Det er sin sag at 

stege, koge og brune mad til 
150 personer. 

Efter et par timer er 150 
maver fyldt med lækker 
julemad og fællessangen 
”Glade jul” lyder gennem 
det stemningsfyldte rum. De 
børn, der er mødt op, betrag-
ter det lysende juletræ, som 
er mange gange større end 
dem selv. Risalamanden bli-
ver serveret til ”Juletræet 
med sin pynt”. Mange glade 

mennesker gør herefter klar 
om juletræet i tre kredse. 
Der bliver danset og sunget, 
mens det høje humør breder 
sig endnu mere.

Nye bekendtskaber
Ole Knapp på 68 år er gæst 
denne aften i pakhuset. Han 
fortæller, at han og hans 
hustru for nyligt er fl yttet 
til byen, og da de ikke skal  
holde jul med børn og børne-
børn i år, var det en god mu-
lighed for at prøve noget nyt 
og møde nye mennesker, si-
ger han og henviser til Bodil 
på 92, der sidder ved siden af.

Med hinanden i hånden 
synger frivillige og gæster 
julesange som ”På loftet 
sidder nissen” og ”Et barn 
er født i Betlehem”. Fra en 
kæmpe gavebunke skifter 
gæsterne til at få udleveret 
en pakke, der er inddelt ef-
ter, om det er til barn, mand 
eller kvinde.

Flere enlige skal deltage
Anders Pedersen er også 
gæst til julearrangemen-
tet. Ifølge Anders er han 
bistandsmodtager og har 
hverken familie eller råd til 
at holde jul privat. Han sy-
nes rigtig godt om arrange-
mentet, men ville dog ønske, 
at endnu fl ere af dem, der er 
alene, ville deltage. Han er 
også tilfreds med, at det ikke 
er et arrangement, der er 
startet af kommunen, men 
derimod af Vibeke og Jør-
gen (Næsby Rasmussen fra 
Folkemusik på Fattiggår-
den,red.).

Det er en fl ok glade gæster, 
der forlader pakhuset om-
kring klokken 22.00, og en 
fl ok trætte frivillige, der lidt 
senere kører hjem.

Emma og Oscar fejrede jul 
blandt enlige i pakhuset

SKÆLSKØR: Omkring 30 frivillige gav 
en alt, hvad de havde til juleaften i pak-
huset. 

Og formand for Folkemusik på Fat-
tiggården, Jørgen Næsby Rasmussen, 
ser tilbage på arrangementet med stor 
tilfredshed. 

- Alle os, der har arbejdet på at skabe 
en uforglemmelig juleaften 2014 siden 
april måned, kan nu veltilfredse læne 

os tilbage og nyde, at alt det hårde ar-
bejde mundede ud i en fantastisk aften 
for alle. Samtidig kan vi vist godt med-
dele, at en ny tradition er skabt, konsta-
terer han.

Hjælp var afgørende
Aftenen er blandt andet blevet til med 
donationer fra NordeaFonden på 5000 
kroner og fra private. En del madvarer, 

pynt og gaver er også fra privatperso-
ner og forretninger.

- Summen af mange frivillige hænder 
og stor velvilje fra det lokale erhvervs-
liv og private donationer er simpelthen 
gået op i en højere enhed. Uden denne 
velvilje havde vi ikke været i stand til 
at gennemføre sådan en aften. Stor tak 
til alle, der har bidraget, siger han.

- maja

Juleaften bliver ny tradition

» Bordene står 
pænt dækket op og 
venter på de gæster, 
der snart ville fylde 
og varme lokalet med 
smil og glade fortæl-
linger.

Emma Vestergaard 
Pihlsbech og Oscar Emil 

Momberg-Jørgensen

Et fi re meter højt træ var midtpunkt, da der blev sunget og danset i pakhuset. De mange mennesker dannede tre kæder om det. Privatfoto

Omkring 140 mennesker mødte op til juleaften i pakhuset. Inden de-
res ankomst stod bordene smukt pyntet op.  Privatfoto

16-årige Emma Vestergaard Pihlsbech pynter juletræet, inden gæsterne ankommer.  Privatfoto  
Lækker julemad stod parat til gæsterne. Her er det frivillig Emma Pe-
tersen, der hælder sovsen op.  Privatfoto 


