
Julefest onsdag den 12. december 2019 
Det’ sørme – det’ sandt – de’cember  

Den dejligste måned …. Og dermed blev det tid til at afholde julefest i Gelsted Seniorklub 

Festen startede, som sædvanligt kl. 12.00, og igen var medlemmerne mødt talstærkt op. Alle havde fundet 

julehumøret frem, så stemningen var god fra start af.  

Formanden bød velkommen til festen, og pludselig hørtes i det fjerne smukke, klare pigestemmer. Snakken i 

festlokalet forstummede.  

”Nu bæres lyset frem 

stolt på din krone 

rundt om i hus og hjem 

sangen skal tone 

nu på Lucia-dag 

hilser vort vennelag 

Santa Lucia, Santa Lucia …………. 

Så overraskelsen ved dette års julefest, sørgede Luciapigerne fra Gelsted Skole for under ledelse af Marianne 

Carlsson. En dejlig oplevelse at høre de dygtige piger synge Lucia-sangen og et par julesalmer. De sluttede deres 

optræden af med: ”På loftet sidder nissen”. Fantastisk at høre de dygtige piger, som bare kunne alle tekster 

udenad. Pigerne fik slik, kage og sodavand at gå hjem på.  

Menuen stod Hanne Hviid for. Det var en god menu med masser af sild, æg, æbleflæsk, kamsteg og risalamande + 

kirsebærsovs i lange baner. Selvfølgelig var der mandelgaver til de heldige mandelfindere. 

I pausen var der udtrækning af lotteri med dejlige gevinster. Hanne Hviid sponsorerede en hel kasse juleøl fra 

Albani. De blev brugt som ekstra gevinster. Præmierne blev fordelt – nogen var heldigere end andre og fik således 

flere gevinster; men jo flere lodder, jo større chance for at vinde. 

Alle deltagere fik en kalender samt en julegave – de resterende får det efter jul til morgenkaffen.  

I år er julegaven et indkøbsnet, som kan foldes helt sammen, så det snildt kan ligge i lommen. Nettet er sort med 

seniorklubbens logo i grønt. 

Underholdningen klarede vi selv med fællessang, og vi sluttede af med at synge ”En dejlig dag”. 

Efter maden var der kaffe med hjemmebagte småkager og små chokoladebarer. Tak til alle, der bagte småkager 

og i det hele taget hjalp med opvask, oprydning mm 

Tak til alle for at have taget det gode julehumør med. 

Vel mødt igen onsdag 8. januar til morgenkaffe og aktiviteter. 

Glædelig jul og godt nytår 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub 


