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Det er fint å 

vera femti 
år i 
romjul`n 
Å kunne 
setta 
pris på 
husets 

fred. 
Å sitta 

med ei bok 
eller bare tenke 

Og ute kan det bare 
hølje ned. 
 
Å kikke rolig bort på hu jeg 
kjenner, 
og se at hu er trygg og glad for 
meg. 
Å tenke: Det var godt at vi blei 
venner 
Og derfor deler alt på livets vei. 
 
Å kikke bort på hu jeg er så glad i 
og huse på de åra som har gått 
Å tenke litt på når vi måtte ta i 
Forat jula sku bli trivelig og flott. 
 
Å glede meg for ungane er 
hjemme 
Forteller om det de nå står i med 
Å tenke stolt: de der har jeg og 
forma 
Resultatet er ei oppmuntring å se. 
 
Å lesa brev fra slekt og ifra 
venner, 
Å reise litt i tanken rundt omkring 

Å takke litt for alle som jeg 
kjenner 
Å tenke at vi er en slutta ring. 
 
Å tenke vi har valgt å velge livet 
Å leva det hver dag der vi er satt 
Å tenke på at alle enkle møter 
Er det som virklig utgjør livets 
skatt. 
 
Så kan jeg rusle rolig ut i stallen 
Å tenne meg en "julefredsigar" 
Å prate litt med dem som står på 
tallen 
Å drømme litt om planene vi har. 
 
Ja slik kan jula vera her på Opsal 
For Livet er en gave vi har fått 
Jeg lever det i takk og stille glede 
for han som kom til jord fra 
Himlens slott. 
 
Jeg takker for de folka som jeg 
møtte 
Som har hjelpa meg igjennom 
trinn for trinn 
Som rakte meg ei hand og ga meg 
støtte 
Og skjønte hva som trengs for 
sårbart sinn. 
Romjul 2000 
 
 
 

FØRJULSMINNE  
Nå ligger snøen hvit bortover jordet 

og minner om da jeg var liten gutt. 

Jeg fløy på ski og følgte med de store, 

og løypene tok nesten aldri slutt. 

 

For dette her var sjølve eventyret. 

Ja, hele verden åpna seg for meg! 

Når snøen la sitt vakre, hvite teppe, 

og gjorde skau og åker om til vei. 

 

I grålyset, når andakten var over, 

vi starta opp og samla oss i flokk. 

Så la vi ut mot våre eldorado: 

Dagen den var vår, og det var nok. 

 



Det kunne væra slitsomt mange ganger, 

for utstyret mitt var jo så som så. 

Men skulle jeg få bli med som den yngste, 

så var det bare til å peise på. 

 

Skia mine var i lengste laget. 

Det var jo sånn å væra minstemann: 

Å arve slitte ting etter "de store", 

og henge med det beste som en vann. 

 

Støvlane de var jo altfor store, 

for bror min hadde vokst fra dem i fjor. 

Og han er "bare" 7 år eldre. 

Da var det ikke nok å kallas "stor"! 

 

På alle jorder var det fullt av løyper, 

og bakkane var grundig tråkka opp. 

Men over kulen solid og kunstferdig, 

lå det et nøye oppbygd kjempehopp. 

 

Vi lagde det av snø og granbar lagvis, 

og innimellom dusja vi med vann. 

Når detta frøys om natta blei det knallsterkt. 

Den kunsten er det færre nå som kan! 

 

I bakken stod det bjørk- og granakvistær,  

og vitna om rekordær fra i går. 

Og den som aldri hoppa, han var målær: 

"Rekordær regnas bare viss du står". 

 

Vi vendte sjelden hjem før himlen rødna, 

og sult og kulde gnagde liten kropp. 

Da var det godt å komma inn på kjøknet, 

og varme henda rundt en mjælkekopp. 

 

Og kjøknet det var fyllt av gode lukter, 

av kaker som blei lagt fint ned i boks. 

Og øya blei så sultne og så store, 

og spenninga i magen bare voks.: 

 

For inne under treet lå det pakker, 

og venta på en utålmodig kar. 

Og søstrene de hjelpa meg med jobben, 

med gavene til søsken, mor og far. 

 

Snart er det 50 år sia den tida, 

men jeg husær den forventningsfulle drøm: 

Som fyllte meg med spenning, og som sia, 

har vært livets lyse, varme understrøm. 

 

Et nostalgisk minnedikt fra Tangen, Åsbakken, 

Haugkollen, Himmelspretten, Linneflåttlia, 

Skreppedal, Høntvedt, Fossølakneika, 

Kopstadbakken og alle de andre skieldorado,  

med manuell tråkking, løypekjøring og 

hoppbygging, og fiskebeingange i stedenfor 

skitrekk.De fyllte dagane med meningsfull 

aktivitet, og la grunnlag for sann livsglede! 

Sverre, desember 2004 

Kilde: 

http://www.123hjemmeside.no/Vaalebjoenn/1072

4578   

 

 

Vi i dronjomland ønsker deg god, glad og velsignet 

jul og nyttår. Fred i de tusen hjem.  I grenland og 

bluland. I hele Telemark fylke. Kjære Jesus, la det 

bli en god vinter og vår, la alle få være med, la det 

bare gå oppover, Amen. Gud er god. 

 

Edvin Poliku sin julehilsen: 

- God jul og fred på vår jord er min hilsen. 

 

Wagner Figueiredo sin julehilsen: 

 -  

 

Lasha Kharebava fra den internasjonale kirken i 

Georgia sin julehilsen: 

- Dear Christian friends Merry Christmas and happy 

new year. 

 

Kurt i Coneheads sin julehilsen: 

- God jul Skien 

 

Anthony Vincent Tranberg Bergersen sin julehilsen:  

-  

 

 

 

 
 

 
 

 

Har du et innlegg til neste utgave kan du sende det 

til Daniel Rønjom på adressen: 

Moflatvegen 3 

3733 Skien 

 

fred være med dere alle sammen. God jul.  


