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Førjulstid.

adventslysestaker. Man utfører mange handlinger som medvirker til å bygge opp en forventning, som julekalender, gradvis lage julekrybbe, eller tenne et nytt adventslys hver søndag.

Julaften.

Forberedelsene til jul kommer i gang i god
tid før selve feiringen. «Julestria» er begrep
som viser til grundig husvask og tilberedelse av
mat til høytiden, som julebakst og tidlig juleslakting. I moderne tid er matlaging, kakebaking, innkjøp av julegaver og å sende julekort
blitt en arbeidskrevende og til tider stressende
del av førjulstiden for enkelte.
Tradisjonelt begynner den norske førjulstiden
den 1. desember eller første søndagen i advent,
men handelsstanden kan begynne med juledekorasjon og sette fram julevarer flere uker i
forveien.
Advent er begynnelsen på kirkeåret og markerer ventetiden til Jesu fødsel og juledagen hvor
man feirer at han kom til jorden. Mens advent
begynner den fjerde søndagen før jul i vestlige
kirker, varer den i hele førti dager i den ortodokse kirke. I kirker med liturgiske farger er
lilla den vanligste fargen, men blått og rosa blir
også noe brukt.

15.12. Presidentens aften. 3 min.
22. og 29.12. Møtefri.
.

Pinnekjø

På kvelden sitter man hjemme sammen med
familien og åpner julegaver. Som regel går man
rundt juletreet, særlig i husstander med små
barn, og synger julesanger før pakkene kan bli
Dagen før julaften, 23. desember, blir i Norge
åpnet. Mange steder må man vente på juleniskalt for lille julaften. Tradisjonelt blir dagen
sen, – som regel en utkledd person fra selskakalt for Tollesmesse eller Sjursmesse og er til
ære for den islandske biskop Þórlákr Þórhalsson pet, eller en venn av familien fra nabolaget –
(1133–1193), som ble kåret til helgen i 1198. På som kommer innom og begynner gaveutdelingen. Noen steder, som i deler av Tyskland og i
denne dagen blir det gjort rent i huset, byttet
Øst-Europa, er det ikke en gammel mann, men
sengehalm og la rent sengetøy i sengene. For
kristusbarnet selv som deler ut gaver. Mens hele
mange er det disjon å pynte juletre på denne
dagen og gjøre de siste forberedelsene før selve juletiden er preget av åpenhet og gjestmildhet
er selve julaften som regel knyttet utelukkende
julaften. De siste årene har det vært den dagen
da butikkene har hatt størst omsetning i julehan- til familien. Det betraktes som uhøflig å gå på
besøk til andre på selve julaften.
delen.

Julekvelden den 24. desember blir r egnet
som den første og viktigste dagen i julen i flere
land, selv om den kirkelige høytiden og fødselsdagfeiringen for Jesus først skjer den 25. Man
mener at dette har sin årsak av at midnattsmessen, som virkeligheten skal være klokken 12
natt til juledagen, ble flyttet fram i tid til ettermiddagen på julekvelden. Julaften er i folkelig
I de katolske og ortodokse kirkene innebærer
bevissthet selve julens høydepunkt i Norden, og
adventstiden en fasteperiode som et motsvar til i noe mer begrenset grad i Polen, Portugal, Quefastetiden før påske. Tiden kan også markeres
bec, Russland, visse deler av Tyskland, Sveits
med å tenne adventslys hjemme og i kirke, både og Østerrike, hvor man åpner julegaver om
med levende lys i adventskranser og elektrisk
kvelden, og i Italia, hvor de åpner julepresangelyspynt som adventsstjerner, juletrelys og
ne om morgenen. I Norge går mange i kirken på

01.12.: Klubbaftenen. Årsmøte, valg. 3 min.
08.12.: Kirkebesøk.

Klokken 1700 kimer alle kirkeklokkene, og slik
ringes julen inn og julehelgen begynner.

Til middag
julekvelden
spiser man
som regel
tradisjonell
mat, og de
fleste har
det samme
til julemiddag år etter år. I Norge er ribbe og
pinnekjøtt de vanligste hovedrettene og med
julepølse og medisterkake som de viktigste
tilleggsrettene.[ Det er vanlig å spise til man blir
mer enn mett, og det blir senere servert dessert.
Risengrynsgrøt eller riskrem med mandel i kan
serveres på julaften eller tidligere i førjulstiden.

Julekvelden.

I dette nummeret kan du lese om:

denne dagen, og det er ofte vanlig å tenne lykter
på gravene til nære slektninger.

Programmer framover:
05.01.Klubbaften. Program og planer. 3min.

12.01. Rikets tilstand. Ved Pål Frydenberg
19.01. Geriatri ved Kristin Jeppestøl.
26.01. Anticimex. Skadedyr. Helge L. Olsen

I de land som feirer jul hovedsakelig på juledagen er dette den siste store klargjøringsdagen.
Om kvelden møtes man til et stort måltid, eller
går ut og feirer dagen sammen med andre.

Hilsen Redaktøren

Frammøte denne måned: 68 %
100 %: Ole J. D., Reidar K., Ole J. T., Egil V.,
Tor Erik N., Arne B., Oddvar P., Ragnar L.,
Bjørn W., Line A. ,Tanja H., Hilde Marie N.,
Geir ., Brita T., Kristin R.
Møtt i andre klubber:

Så ønsket Presidenten velkommen, og Ka- Som, dligere år, var det vår all d hjelpenROTARYMØTE 01.12.
de hånd, Ingebjørg Lofstad, som sto for
roline Abrahamsen tente de fire lysene.
Møtested: Rotar ykjeller en
grøten.
Svein Jordal leste julefortellingen om juleMøte leder: Pr esidenten.
Kakene hadde noen av våre gjester ha
gaven hans Simen av Alf Prøysen.
Sang: Lys og Varme av Åge Aleksandersen.
med, så en takk l alle.
Vi leste juleevangeliet, - assistert av
Fremmøte prosenten 65%
En fin og minnerik kveld.
Egil V.
Ungdomsprest Robert Knutsen.
Kveldens 3 minutter var ved Tor Erik og
temaet var de nye foreslåtte aldersgrensene
på mennesker i arbeidslivet. Dagens regjering vil jo ha at en kan stå i jobb til fylte 75
år. Tor Erik er jo selv i den situasjonen at
han nå er pensjonist, men med redusert
arbeidstid. Han vet ikke hvor lenge han vil
holde på. Ellers var han innom festen på
sykehjemmet og hvilken opplevelse han
syntes det var med samtaler med de gamle.

- Men først etter prøvespill og aksept!

ROTARYMØTE 15.12.
Møtested: Rotar ykjeller en
Møte leder: Pastpr esident Oddvar
Pedersen,
Sang: .» Julekveld i skogen. «

Fremmøteprosenten 70%
3 min. ved Line Abrahamsen, hvor hun
fortalte at ne opp denne dage var for henne spesiell, nemlig e årsdagen da hun mistet sin bror.

Reidar refererte fra salget i gågata som
var i forbindelse med åpningen av julegata.
Været var ikke av det beste , regn og kald
vind. Tross vær ble det omsatt for kr.4410,
som i sin helhet gikk til Prosjektet, Skoleuniformer.. Han ville samtidig takke de Rotarymedlemmene som var med han denne dagen.

Ellers orienterte Reidar om programmet
for neste halvår som så ut l å inneholde
Dere er talte han om temaet, - Julekrybba. mange spennende foredrag og bedri sbeRagnar ba om ordet og orienterte om
Og han tok også frem diverse figurer, som søk.
neste møte, kirkebesøket, som i år ville bli i
Josef,- Maria, – gjeterne og de vise menn.
Ragnar kunne opplyse at i år som i or
Holt Kirke med ungdomsprest Robert Knutsen. Programmet blir som vanlig.
Så sang vi Deilig er jorden., med Sissel ved gikk overskuddet fra kirkemøte l vårt proSå var det over til valget, og følgende ble orgelet. Dere er tok Ragnar ordet og ønsvalgt inn i styret for 2015/16 Line- Cecilie- ket velkommen l bords.
Helge og Ole Olaf Jørg vil være president
Bordet var for anledningen dekket som
og Ole fortsetter som kasserer, resten konslangbord i kirkens midtgang og her ble det
tituerer styret selv.
Egil V.

Kirkebesøket 2014. Holt Kirke.
Den 08.12.

servert tradisjonell risgrøt med rød sa .
Dere er var det kaﬀe og Julekaker.

Fremmøteprosenten 71%

Møtet åpnet med at Presidenten , Svein
Inge Marcussen spilte fele og ble akkompagnert av Organist Sissel på orgel..

sjekt. Årets overskudd ble, kr. 500,00..
- og så hjemover ...

Redaktør Tore Leo vurderte ny utsendelse
av Kjellerosten, slik at den ble mer lgjengelig. Men han ville komme nærmere lbake på de e senere. Da de e var siste møte
før jul, skulle det jo serveres både vå og
tørt og noget a åt så under denne del av
motet hadde Tor Erik sa sammen et billedarkiv som han viste på lerretet. Praten
gikk som vanlig livlig rundt bordene.
Egil V.

En riktig god jul
og et velsignet godt nyttår,
Ønskas til dere alle.
Karoline Abrahamsen tente de fire lys.
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