
       Så kom juletræet i Brugsen… 

Fredag den 27.11.2015 er en sjov dag for børnehavebørnene i Hou Børnehave. 

Traditionen tro leverer Brugsen i Hou et juletræ til børnehaven. Træet står så udenfor og børnene begynder 

at lave julepynt til træet. Træet skal tilbage til Brugsen, der har glæde af et meget fint pyntet træ (se 

billederne – eller læg mærke til det, når I handler i Brugsen). 

Kl. 10.30 ankom børnene til Brugsen sammen med pædagogerne og det færdigpyntede juletræ. Træet blev 

anbragt højt oppe over hylderne, så det kan ses af alle, der kommer i Brugsen – helt frem til jul. 

Da træet var anbragt, samledes alle børnene og de voksne der var med. Vi, der overværede det, fik 

mulighed for at høre dem synge to julesange. Først ”højt fra træets grønne top” og så ”på loftet sidder 

nissen med sin julegrød”. Og den sidste var der rigtig meget energi i. De hoppede og dansede og truede 

med den store ske. Så var der chokolade, til dem der kan lide det, og lidt andet til dem, der bare ikke kan 

lide chokolade. 

Viggo fortæller mig, at han f.eks. har lavet hele 3 ting. En musetrappe, et hjerte og en lygte. 

Käthe fra børnehaven fortæller, at børnene glæder sig til at pynte træet. Det har stor betydning for dem, at 

det, de laver, kan vises frem i Brugsen, hvor de kan vise deres forældre og bedsteforældre, hvad de har 

været med til at lave. Det har naturligvis også en betydning, at det er lokalt – et sted, hvor vi alle kommer. 

Det er ikke så længe siden, de sidst var i Brugsen, det var da Brugsen havde fødselsdag. Der kom de også og 

sang og havde også lavet ting til fødselsdagen. Det kan de sagtens huske, så glæden og forventningen er 

endnu større, når de så skal afsted igen til en dag som i dag. 

Den nye uddeler i Brugsen, Jens Møller Poulsen (har været der 2 måneder), glæder sig over traditionen og 

det lokale engagement. Han har netop været en tur rundt i byens institutioner, og er imponeret over det 

engagement, der er i byen.  

Den 27.11.2015 Grethe Vejs 


