
Den eftermiddag Greta græd

Af Kim H. Skaarup, Formand for Laven Belurerlaug

Det er ikke nemt at være nogen, lød det fra Dan Turell for flere årtier siden. Og slet ikke 
miljøaktivisten Greta Thunberg, der ifølge upålidelige rygter nærmest druknede i salte tårer, da 
det gik op for hende, at Julemanden dette år havde fravalgt rensdyrene til fordel for en traktor af 
ældre dato, da han under stor jubel stævnede ned mod Laven Station som afslutning på sin 2300 
kilometer lange odysse fra Lapland, og tændte juletræet med sit magiske tryllestøv.

Sidstnævnte er næppe af den sundeste slags. Men det var de røde kinder på de små, og ikke 
mindst glæden over posen med søde sager og synet af Julemanden, som med munter mine delte 
ud af de mange E-numre, farvestoffer og andet godt, som poder og andet godtfolk begærer.
Det samme kan også siges om Laven Julepartyfestivalbrassband af 2019, der på autentisk og 

musikalsk vis, diskede op med en række julesange til glæde 
for rundt regnet halvdelen af byens borgere og udenbys 
påhæng, som denne eftermiddag kiggede forbi, til 
begyndelsen på årets højtid og den fem meter høje ædelgran 
med 1200 LED-lys og dobbelt julestjerne, der lyste op på en 
mørk kølig eftermiddag i tusmørkets skær.
Den slags kræver varme drikke og lidt godt til mavesækken, 
og som vanligt havde Borgerforeningen også styr på den 
slags, takket være en lille snes frivillige med gejst og finesse 

og den rette pli, så familien Sonne fra Solgården kvitterede med årets juletræ.
Og hvem ved. Måske kan
Borgerforeningen alliere sig med et af de
lokale fåre- eller kolaug, så Julemanden
næste år kan arrivere en anelse mere
miljøvenligt i tidens toneklang, så
bjergbyen ikke kommer i bad standing
hos Thunberg og ko.

Glædelig jul.
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