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DAGENS SPØRSMÅL: Harry Hansen, Iveland:
– Ja, veldig. Det har jeg fra min mor. Særlig 
ved væromskiftinger og når det blåser. Da 
merker jeg det på kropp og sjel, og det verker 
i alle ledd. Jeg blir sliten og trøtt, men det går 
ikke spesielt utover humøret.

Leif Vik, Vågsbygd:
– Nei, det har jeg aldri vært. Det er 
det samme for meg om det er snø, sol 
eller regn. 

Blir du værsyk?

Pepperkakebakere på museum
Femåringene fra «Klubben» ved 
Hylestad barnehage fører tradi-
sjonene etter foreldrene videre. 
Før advent baker de pepperkaker 
og pynter juletreet på Setesdals-
museet i Valle.

IvRIGE  
kAkEbAkERE
valle

– Vi har lært å bake pepperkaker 
hjemme, forsikrer Liv Anne Dale og 
Knut Olav Stormo, mens de andre 
femåringene som har tid til å gløtte 
opp fra kjevlene sine, nikker at de er 
enig.

– Dere har vært her og bakt pep-
perkaker før også, innskyter sty-
reren ved Setesdalsmuseet, Anna 
Stella Karlsdottir. 

smaker jul
Konsentrasjonen er på topp hos de 
unge bakerne. Det er ikke alltid like 
lett å vite hvor mye mel som trengs 
på kjevlene for at deigen skal rulle 
lett og bli til fin flate for formene. 
Ikke helt lett for små fingrer med 
store steikespader og kniver å få løs-
net figurene, heller. Men at pepper-
kakene smakte jul, det kan journa-
listen som fikk smake først, bevitne.

i 19 år
Helt fra hun begynte som styrer ved 
Setesdalsmuséet for 19 år siden, har 
Karlsdottir hatt som mål at dette 
skal være et museum som bygdefol-
ket skal bli glade i å bruke. Allerede 
første jula var håndverkslaget i byg-
da, samt andre medspillere, med på 
å arrangere juleverksted på museet. 
Siden har det vært tradisjon å gå i 
fakkeltog fra kirken på Rysstad og 
opp til julegrana utenfor Setesdals-
museet. 

– Mange av de små som du ser her 
i dag, har foreldre som har sittet her 
og bakt og pyntet juletreet inne hos 
oss, akkurat som disse gjør i dag, 
sier Anna Stella Karlsdottir fornøyd.

tekst: Johs Bjørkeli
johs.bjorkeli@fvn.no - 90064770

Går det bra? Stor konsentrasjon når Knut Olav Stormo skal løsne pepperkakemannen. Liv Anne Dale følger spent med, og Elin Hovet er 
klar for sin neste porsjon pepperkakedeig på Setesdalsmuseet.   Foto: Johs. bJ  rkeli 

fint juLetre: Disse femåringene fra Hylestad barnehage har pyn-
tet og har æren for at juletreet på Setesdalsmuseet i Valle er så fint 
i år. Fra venstre Knut Olav Stormo, Mads Helle, Elin Hovet, Liv Anne 
Dale, Eldbjørg Rysstad, Simen Nomeland og Annbjørg Haugen.   Foto: 
Johs. bJ  rkeli 

tradisjonsbærere: I 19 år har barnehageavdelingen «Klub-
ben» i Hylestad barnehage i Valle laget pepperkaker og pyntet 
juletreet på Setesdalsmuseet. Disse bakerne holder tradisjonene 
i hevd. Fra v. Eldbbjørg Rysstad, Jon Melhus (stående), Mads Helle, 
Simen Nomeland, museumsstyrer Anna Stella Karlsdottir, Ann-
bjørg Haugen, Elin Hovet, Siri Nordbø Melhus (stående), Liv Anne 
Dale og Knut Olav Stormo.  Foto: Johs. bJ  rkeli 

kaLenderPiker: Samfunns-
kontakt Elisabeth Knutsen (t.v.) 
og konstituert daglig leder Tobbi 
Kvaale.  Foto: lars hollerud

En luke i hvert vindu
JULEkALENDER
lillesand

I Lillesand er byens museumsbyg-
ning fra 1827 forvandlet til en gedi-
gen adventskalender.

– Luka er åpen ett døgn. Da tennes 
lyset i det aktuelle vinduet. Til slutt 
lyser alle vinduene, forklarer muse-
umsbestyrer Anne Sophie Høegh-
Omdal på Lillesand by- og sjøfarts-
museum. 

Julekalenderen er del av et lotte-
rii samarbeid med handelsstanden i 
byen.  Helge Corneliussen

kaLender: Carl 
Knudsen Gaarden i 

Lillesand er forvandlet 
til adventskalender. 

Museumsbestyrer Anne 
Sophie Høegh-Omdal.    

Foto: helge Corneliussen


