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Børnenes fest i byrummet i Randbøldal

De to heste er af racen Irish Coeb. Forestil dig, at du sidder bukken så er det Hjalte til der står til 
højre i spandet og Jolly til venstre. De venter begge to på at komme ud  og trække folk rundt i 
Randbøldal. 



Byrummet ved Randbøldal kogte af liv. Landsbyens børn var i fuld gang  med at lege rundt om 
de to nisser til hest og juletræet. 
 
Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 

 
Randbøldal. Det lukke kros gamle sal, det tidligere forsamlingshus kogte af liv. Der var et leben 
af voksne og børn. Mange var optag et af de mange salgsboder, som solgte juledekorationer og 
andet pynt som hører julen til. 
Det var dog ingenting imod den travlhed og kø der herskede ved bardisken med tilbehør. Der var 
det bestyrelsesmedlem Liv Torbjørnsrød og datteren Tanja Larsen der sammen med formand 
Flemming Pallesen der stod for udskænkningen. Liv og Tanja stod for øl og vand, mens Flemming 

 
 
Nyt medlem 
Liv Torbjørnrød for tæller med smil i stemmen, at foreningen havde fået et nyt medlem. Det var  
en familie fra Billund, som er fastliggere på Randbøldal Campingplads. De ville gerne være med-
lemmer fordi foreningen gjorde så meget for hvad der sket i byen. Familien havde været både til 
St. Hansaften og Valdemarsmarked, og ind imellem havde de også deltaget i fællesspisningen. Da 
vi nævnte, hvor mange børn der var, sagde Liv, -De kommer ikke bare fra Randbøldal men også 
fra Vandel. Samtidig er der mange bedsteforældre, der har der børn med. 
 

Bag border har bestyrelsesmedlemmerne fra v. Liv Torbjørnrød, Tanja Larsen og Jørgen Hansen 
hver for sig travlt med at udlevere tre æbleskiver, gløgg eller saftevand. Udenfor billedet servere 

 



Per og hans irske heste 
Længe inden festlighederne kom i gang var Per Bolding med op med sit smukke spand af Irish 
Coeb, en ikke alt for stor sort race. Når man sidder på bukken er der Hjalte til højre og Jolly til 
venstre. Spandet var en lille smule urolige, men som Per Bolding sagde, de venter bare på at kom-
me til at køre. Og det fik de lov til. Borgerforingen havde betalt Bolding for at køre og turene var 
gratis for medlemmer og deres børn. 

 

 
Endelig kom julemanden 
Lidt før klokken 15 dukkede julemanden op. Julemanden var bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen, i 
en forklædning, der udelukkede enhver genkendelse. Børnene flokkedes om ham som fluer om et 
stykke sukker. Men først skulle byens juletræ tændes. Han fik børnene til at tælle ned, -Tre  to   

Klar til tur nummer ingen ved hvor mange. 

Der spænes tværs over vejen for  at nå  med på den næste tur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julemanden alias bestyrelsesmedlem, Jørgen Hansen, omgivet af børn i alle aldre og klar til at syn-
ge, -På loftet sidder nissen med sin julegrød, men det kunne lige så godt være, -Sikken voldsom 
trængsel og alarm, i hvert fald var han pakket godt ind i børn og voksne. 

Julemanden var genstand for udelt opmærksomhed fra de to ungersvende, -Hvad havde han mon at by-
de på. 



én, der manglede ikke tryk på lyden. Så var det til at danse om juletræet, det skete under afsyngel-
se at sangen, -På loftet sidder nissen med sin julegrød. Derefter var det uddeling af godteposer, så 
det var fryd og gammen. 

 
 

Julemanden, alias bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen gør klar til at danse om juletræet til den 
kendte julesang, -På loftet sidder nissen med in julegrød, og  ungerne de hyggede sig. 
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