Så kom julen til Hjortsvang - markeret med masser af nisser og mere end 15.000 lyspærer på
hjørnet af Linnerupvej og Borgergade.
Af Tage Uhrskou
news8722@gmail.com

Julen kom til Hjortsvang
Næsten den halve by var med, da en lokal borger i Hjortsvang med
et tryk på sin mobil sagde velkommen til julen
HJORTSVANG - Det siges, at Danmarks første juletræ kom til landet i 1808 - altså for
godt et par hundrede år siden. Dengang var det næppe dekoreret som huset på hjørnet
af Borgergade og Linnerupvej i Hjortsvang, hvor mere end 15.000 el-pærer søndag
den 25. november kl. 16,30 blev tændt for at sætte glød til historiens vingesus om vore
kære jul.
Hermed var der for alvor rustet op til en festlig julemåned i landsbyen, hvor ﬂere
byer rundt i kommunen i den efterfølgende weekend har tradition for at tænde juletræer på torve og pladser, mens ungerne åbner julekalenderens to første luger.
Manden bag søndagens arrangement i Hjortsvang var Chris Brøchner Sørensen, der
for tredje år i træk satte lys på hus og have suppleret med massevis af ﬁgurer i alle
størrelser - fra isbjørne til festlige nisser.
- Heldigvis er naboer og gode venner gode til at give mig en hånd med, ellers havde
jeg næppe nået at få det hele færdig til tiden, griner han og lukker mobilen sammen.
Den tændte han nemlig hele lyshavet med - fra postkasse til skorsten, så den festlige
juleattraktion kunne holdes i hævd. Et arrangement som for alvor har vokseværk, både
hvad angår lys og dekorationer.

Farvel til butikkerne
Desværre er den tid forbi, hvor Hjortsvang markerede julehandel i landsbyen. Butikker
er der ikke ﬂere af i det lille lokalsamfund, men til gengæld står borgerne sammen
omkring mange andre aktiviteter året igennem.
Borgerforeningen har ganske vist taget navneforandring til ”Samvirke”, der måske
bedre illustrerer sammenholdet med det nyrenoverede forsamlingshus som midtpunkt. Her samlede en ”Mandeaften” for nylig næsten 80 til spisning, og 6. december
er der julebagning i huset. Med til juletraditionerne hører også julestue og julemarked
på Hjortsvang Museum, der løber af stabelen førstkommende søndag 2. december.

