
JULESTJERNERNES 40 ÅRS HISTORIE. 

Nedenstående artikel er lavet ud fra de referater jeg selv har lavet siden jeg startede som kasserer og 

sekretær i ”STJERNEFORENINGEN” i 1982 og ud fra de ting jeg overtog på det tidspunkt – og jeg er vist nok, 

den eneste – der har noget liggende.  

Der er meget statistik i det efterfølgende – men faktisk giver det et godt billede af hvilke håndværkere og 

erhvervsdrivende, der har haft deres virke i Egernsund igennem den periode – der har selvfølgelig også 

været andre – men de har ikke været nævnt som ”sponsorer”. 

I materialet, står der ikke noget om – hvem der tog initiativ til Julebelysning i Egernsund – men Jes Paulsen, 

Johnny Rathje og Chr. Brodersen er nævnt op til flere gange – så de 3 personer får æren af – at der det 

første år - i 1977 blev ophængt 13 Julestjerner i Egernsund – stjernerne køber man af Felsted 

Borgerforening for kr. 2.500,-. 

Finansieringen sker ved at både firmaer og private yder bidrag på 50 – 300 kr. 

I 1978 giver Jes Paulsen tilbud på klargøring af en stjerne til kr. 325,39 incl. moms 20,25 % - oprindeligt var 

det nemlig sådan, at firmaerne selv købte og finansierede den stjerne, der typisk var placeret i nærheden af 

firmaets bopæl (hvis der var mulighed for tilslutning til gadebelysningen) + de betalte et årligt bidrag på kr. 

300 til vedligeholdelse.  Jes’s tilbud var meget specificeret – der blev bl.a. brugt 30 ”banduitstropper” pr. 

stjerne. Jes giver også tilbud på opsætning/nedtagning af stjernerne for kr. 1.855,00. 

Hvordan Jes i sin tid fik monteret/afmonteret stjernerne vides ikke - men svært må det ha’ været at klare 

opgaven alene. 

I 1981 er vi nu oppe på 21 stjerne ejere. Stjernerne efterses hos Johnny Rathje på Brillevej (der hvor Sund- 

Tryk lå) - så de ser præsentable ud. For at spare på udgifterne, vedtager man at ”ejerne” fra 1982 selv skal 

sørge for opsætning/nedtagning – så Jes alene skal tilslutte lyset. Udskiftning af pærer ska’ den enkelte så 

vidt mulig også selv klare – så det var en hård kost at sluge for mange – og sikkert årsag til at der i april 

1983 indkaldes til ekstraordinært møde på ”Sea Inn” - hvor man bl.a. skulle diskutere omkostninger – 

udskiftning af gl. fatninger – nemmere måde at montere stjernerne – bøde til de ejere, som ikke deltager 

aktivt ved opsætningen m.m.. 

Fremmødet var til at overskue – nemlig 7 personer – så Johnny foreslog at vi lige så godt ku’ nedlægge 

”Handel & Håndværk” og sælge stjernerne. Asmus foreslog at ”Handel og Håndværk” sku’ slås sammen 

med Borgerforeningen, (der på det tidspunkt i dvale og først blev genoplivet i 1985) - og muligvis ændre 

navn. Man vedtog ikke at give bøder og med hensyn til nye beslag, vedtog man at kontakte Schumann og 

Egernsund Maskinfabrik for at få gode ideer. Jes oplyser at fatningerne er ulovlige – og ikke til at skaffe – 

andre mener at From har dem på lager. En stor del af omkostningerne stammer fra nedfaldne stjerner i den 

storm, der kom umiddelbart efter opsætningen – så derfor skal der nye beslag til, der kan klare 

strabadserne. 

Af referatet fra 26. nov. 1984 fremgår det, at vi nu er 24 betalende medlemmer og takket være - at flere 

medlemmer af Egernsund Frivillige Brandværn giver tilsagn om fremover at være behjælpelig med 



opsætning/nedtagning af stjernerne – bliver der lavet 2 hold bestående af: Truckholdet: Poul Asmussen, 

Gerhard Pawlowski, Åge Sørensen, Bjarne Brodersen + Lastbilholdet: Chr. Lorentzen, Ib Funder-Nielsen og 

Svend Åge Petersen + Jes Paulsen til at tilslutte el og Chr. Brodersen (formanden) kører ”servicevognen” – 

hvis vi skulle mangle noget.  

 

Vi vedtager at kontakte samtlige de håndværkere/forretningsdrivende, som ikke er medlem – i alt 16 stk. 

(ja – utroligt - så mange var der faktisk i 1984). Resultatet blev 6 nye bidragsydere – Bisco Spær – vognmand 

Holger Møller – Vognmand Børge Truelsen - vognmand Thorleif Møller – Klietsch’s Maskinfabrik -  syerske 

Irene Jacobsen. I forvejen var følgende medlem: Brugsen - Salon Lis – Havnevejens Cafeteria - Chr. 

Brodersen – Rathjes Bageri – manufakturhandler W. Gundesen – Broager Sparekasse - Hotel Sea Inn – H. 

Schumann - Egernsund Maskinfabrik -  H. Busch - Forenede Teglværker - Carl Matzen – Grønland - Harald 

Møller - Sund-Byg – købmand Hans Bruhn – installatør Jes Paulsen - Robert Rasmussen – Sydbank – 

Færgegården - vognmand Chr. Lorentzen - Gulf Service - Sundgades Kiosk. 

Med seks nye stjerneydere, beslutter ”formanden” og ”kassereren” i 1985 - uden afholdelse af møde – at 

investere i 3 nye stjerner og reparere 3 med nye fatninger, så der fremover kunne komme flere stjerner op i 

Egernsund. Samtidig vedtog vi at orientere de hidtidige ”stjerne ejere” om at stjernerne overdrages til 

”Handel og Håndværk” – uden betaling - hvis ingen protesterede – og det gjorde de ikke. Vi ansøger 

Kommunen om opsætning af 6 stålmaster – idet de gamle telefonpæle – af træ - forsvinder – bevilges og 3 

placeres på Havnevej og 3 på Benediktes vej. Efter at vi har etableret opsætningsholdene er proceduren 

stort set uændret fra år til år, hvor vi starter med læsning af stjerner hos Brodersen – kaffe, rundstykker, gl. 



dansk (sponseret af Rathjes Bageri) opsætning og afsluttende en enkelt pølse hos Inger og Robert.  Der er 

kommet 3 nye erhvervsdrivende i Egernsund – 2 bliver medlem –  Slagter Børge Gildhoff og Klippestuen. 

På nedtagningsdatoen, startede vi altid hos Brodersen, hvor Cathrine sørger for kaffe og rundstykker – og 

Chr. får luftet sin ”gamle” dansk – der virkelig levede op til sit navn – ku’ være lidt grumset – men den gled 

alligevel ned. 

   

I 1986 stopper Svend Åge Petersen på lastbilholdet. Om det skyldes at han fik et tryk af skulderen fra 

lastbilkranen i 1985 vides ikke. Men vi får Ejvind Sørensen, Helmut Christiansen og Ejvind Ludvigsen med på 

holdene. Formanden oplyser at vi nu har 29 stjerner + 2 der endnu ikke er beviklet. Roberts Døgnkiosk 

bliver ny medlem og vi søger kommunen om tilskud på kr.10.000 til investering i nye stjerner – uden held. 

Vi diskuterede om det var nødvendigt med et årligt møde – den dårlige tilslutning taget i betragtning. 

I 1987 bevilger Kommunen yderligere 4 stålmaster og Jes Paulsen, der vedligeholder og skifter pærer, beder 

om at de stjerner, der skal monteres på de nye master, får nye fatninger (vandtætte), af hensyn til 

vedligeholdelsen – i grunden fantastisk, at Jes har kunnet klare den tidligere opsætning og daværende 

vedligeholdelse uden skrammer. Stjernerne fra Benediktes vej flyttes til Skovparken/Teglparken. Chr. Havde 

ansvaret for stjernernes tilstand og han garanterer for stjernernes forfatning (ikke fatningerne). Igen et år 

med 3 nye medlemmer – Sendebudet v/Torben Frandsen – El-kontakten v/Werner Petersen og Glarmester 

Torben Matthiesen. Kurt Werner Lorentzen ”Kuddi” indtræder på lastbilholdet. 

I 1988 må vi konstatere, at vi skylder Jes 3.000 kr., som vi regner med at kunne afvikle i år – om det 

lykkedes – står der ikke noget om. Jes lufter tanken om at der monteres et stik på masterne og stjernerne – 

så det fremover er opsætningsholdene, der klarer til og fra kobling af disse stjerner – der bevilges – 100 kr. 

pr. stjerne – blev dog ikke til noget i første omgang, da der er flere træ master der forsvinder. Stort 

fremmøde til mødet – 19 personer. Ændringer i medlemsskaren er: Bjarne Brodersen indtræder (Chr. 

Fortsætter som formand) – Anita overtager Havnevejens Cafeteria – Havnevejens Pølsevogn v/Erling 

Hansen bliver nye medlemmer. Da vi nu har to elektrikere i Egernsund, vedtager vi at skifte med 

leverancerne af pærer– så Werner skal levere pærerne i år og Jes sørge for udskiftning af defekte pærer 

(dem var der virkelig mange af). På det tidspunkt gemte vi de pærer der virke ved nedtagningen – og 

samme ide havde El-kontakten fået – så det år blev pærerne leveret i en zinkbalje uden indpakning. 



Selv om vi hvert år afprøvede samtlige ”gamle” pærer inden opsætningen, så gik der ikke lang tid før 

enkelte pærer strejkede – det var ikke kun det hærværk vi også havde på det tidspunkt – der var årsagen – 

så det gav ”lidt” ekstra arbejde og ekstra udgifter til vedligeholdelsen. 

             

I 1989 er økonomien stadig lidt anstrengt, så kontingentet foreslås forhøjet til 450 kr. som vedtages. Året 

bød også på 3 nye medlemmer – Sønderborg Rederiaktieselskab, Egernsund VVS og Hans Aage Christensen. 

Havnevejens pølsevogn stoppede – han sad nu også mest på Færgegården. De ”gamle” pærer afprøves og 

benyttes på Sundgade – så vi kan se effekten på benyttelse af brugte og nye pærer. Resultatet blev, at vi i 

1990 alene brugte nye pærer – kontingentet får endnu et nøk til kr. 500. El-kontakten stopper og Ivan 

Kirkegaard er nyt medlem. Willy Boysen indtræder som fast mand på truckholdet. Det koster efterhånden 

kr. 1.400 at fremstille et stk. julestjerne. Kommunen bevilger 4.000 kr. + moms til pærer. 

I 1991 er kassebeholdningen efterhånden blevet positiv med kr. 1.737,54 – takket være at Broager 

Kommune er begyndt at give tilskud til pærerne. Hans Åge Christensen fabrikerer nye beslag til masterne. 

Der laves en oversigt over stjernernes placering + mulige nye steder, når økonomien tillader det. Vi har 

efterhånden oparbejdet beholdningen af stjerner til 35 – heraf 9 stk. med gamle fatninger.  

I 1992 viser statistikken, at vi nu er 29 betalende medlemmer efter at 4 er stoppet og følgende nye er trådt 

til: Malermester Verner Bentzen, Egernsund Borgerforening og Europa til Søs. Verner indtræder samtid på 

truckholdet – han skal oplæres i tilfælde af afbud. 

   

På mødet, den 25. oktober 1993 på Færgegården, var der følgende nyt: Tommy overtager Rathjes Bageri og 

fortsætter i samme fodspor med morgenkaffe, den dag vi sætter stjernerne op – Hans Jørgen afløser Jes på 



det elektriske, og han finder ud af en bedre løsning med tilslutning/afmontering – Kurt Werner Lorentzen 

”Kuddi” overtager vognmandsfirmaet og fortsætter uændret med levering af lastbil. For god ordens skyld, 

så har Matzens Teglværk i samtlige år sponseret en truck – både når vi sætter op og tager ned. Vi vedtager 

at afslutningerne holdes på skift på Færgegården og Havnevejens Cafeteria – begge yder en utrolig god 

service og lækker mad. 

I 1995 vedtages det at fatningerne skal smøres med opvaskemiddel – så det er nemmere at skrue pærerne 

i. WillyBoysen finder en nem løsning og dypper hele pæren i suppen – hvilket gav problemer med overgang 

i stjernerne – det var måske for nem en løsning. BJ Auto er nyt medlem – Hans Åge Christensen flytter fra 

byen. I 1996 stopper Anita med Cafeteria. Træfpunkt på Havnepladsen bliver nyt medlem + den første og 

foreløbig eneste private bidragsyder starter – nemlig Inge Lise og Bruno Nicolaisen. 

Den 29. nov. 1997 holder vi en forsinket 20 års Jubilæumsfest på Færgegården – der deltager 27 – og 

foreningen betaler en lille del af udgiften. Det var rigtig hyggeligt. Tidligere på året vedtager vi at Marianne 

bliver kontingent fri – da hun jo nu fremover har glæde af os 2 gange årligt – hvor Marianne leverer et 

gratis måltid mad. Egernsund Maskinfabrik sponserer nye beslag og bolter.  Kommunen har givet tilsagn om 

etablering af yderligere 2 standere – Teddy er klar, hvis vi mangler hjælpere – Chr. Jonsson (skibsværftet) 

nyt medlem – fremover opsættes stjernerne lørdagen før 1. søndag i Advent. 

Efter de første 20 år har følgende firmaer været med fra starten i 1977: Brugsen – Salon Lis – Brodersens 

Taxa – Rathjes Bageri – Fa. W. Gundesen – Sparekassen – De Forenede Teglværker – Færgegården – 

Egernsund Maskinfabrik – Jes Paulsen – Carl Matzen – Grønland – Chr. Lorentzen og Sydbank. 

Af firmaer der tidligere har støttet men ikke gør det mere nævnes: vognmand Kurt Asmussen – Hannes 

Kiosk – tømrer Chr. Clausen – Verner Clausen – Jens Feldstedt – smedemester Ingvert Johannsen – 

kioskejer Marianne Lyck – Oliegrossist ”Ulle” Madsen – Harald Møller –frisør Kjeld Nielsen – Robert 

Rasmussen – Heine Schumann – Sund-Byg – malermester Otto Teichert – kioskejer Andreas Jørgensen – 

skomager Chr. Byllemos – købmand Bruhn – slagter Willy Christensen – gartner Jensen – skibshandler Peter 

Berg Iversen og Sea Inn. 

Faktisk helt utroligt – så mange firmaer, der engang har været i Egernsund. 

Her slutter lidt om ”STJERNERNES” første 20 leveår – refereret efter lidt hukommelse og referater. 

Så starter jeg på de næste tyve år – igen med meget statistik. 

Der står ikke noget i referaterne om, hvordan opsætningsholdenes arbejdsforhold var – men der var en der 

skruede pærerne i og efterfølgende afleverede stjernen til de to der skulle montere stjernen. De blev hejst 

op – stående på en træpalle. Når de så var kommet op i højden, hvor stjernen skulle monteres – så 

fæstnede man en sikkerhedssele til kranarmen/pælen – så sikkerhedsforholdene var faktisk ikke 

eksisterende. Det er så senere blevet meget bedre – da vi har investeret i stålstativer til både Lastbil og 

truckholdet - så vi nu er indhegnet og har noget at tage fat i og montere sikkerhedsselen i. 

I referatet fra 1998 nævnes det, at der er afbud fra en enkelt og skulle vi komme i bekneb for hjælpere – så 

er Teddy og Arno klar. I 1999 står der bl.a. at stjernerne er klar og funktionsdygtige – men vi mangler at 

bevikle 4 nye stjerner med gran – samt et par mere til eftersyn. Fem melder sig klar til dette – sker søndag, 



den 31. oktober. Formanden sørger for rigelig med tråd. Hans Jørgen frakobler CE-stikkene før Nytårsaften 

– for at undgå/minimere hærværk. Som mange tidligere år, så sørger Villy for udskiftning af defekte pærer 

og Hans Jørgen klarer reparation af defekte installationer. Kassebeholdning kr. 20.670,00 – 30 bidragsydere 

(ingen nye/mistet) og vi har nu 44 stjerner. 

     

Fra mødet i 2000 nævnes det at Åge Sørensen overtager jobbet som servicevogn, idet Chr. har bedt sig 

fritaget. Stjernerne sku’ være perfekte – efter en stor indsats af reparationsholdet. På grund af 

Færgegårdens midlertidige lukning i januar måned – har vi fået lov til at benytte Carl Matzens kantine til 

afslutningen. Kassebeholdningen er stadig god – men vi mangler at betale en del regninger, der er medgået 

til renovering af stjernerne. 

Mødet i nov. 2001 holdes i Matzens kantine. Hallens Cafeteria har tilbudt os husly, hvis vi manglede et sted 

at spise maden – vi skal selv medbringe det kulinariske – bestik og service m.m. – Vi vedtager der skal 

ændres på stjernernes nummerering, af hensyn til sorteringen – Åge Sørensen og Villy Boysen sørger for 

nye nummerskilte/bindere – Vi skal huske ekstra beslag til træmasterne. Kassebeholdningen er på kr. 

12.958,08 efter at vi har investeret i ekstra gran til flere års forbrug. 

Hørt og sagt ved nedtagning af stjernerne, den 5. januar 2002. Poul foreslår en ekstra stjerne på Havnevej - 

mellem Matzen og Gerber. Juletræet skal tilpasses foden dagen før – for at undgå det bøvl der er uden det 

rigtige værktøj. En 25 års jubilæumstur til Harzen blev luftet og vel modtaget. Deltagere de faste hjælpere - 

Hans Jørgen og Rathjes Bageri + ægtefæller/samlevere. Deltagerne betaler selv prisen – Bjarne stiller 

bussen til rådighed – Kuddi hjælper med diesel og Verner gav tilsagn om sponsering af forplejning 

undervejs. Bjarne vender tilbage med et oplæg – det er blevet ved snakken – men ind imellem bliver det da 

stadig nævnt. I referatet fra den 12. nov. 2002 står der bl.a. at vi skal huske at markere defekte stjerne ved 

nedtagningen. Vi får brug for 600 pærer – så der også er til udskiftning af defekte/ituslåede pærer. 

Formanden – Chr. Brodersen fratræder efter 25 år på posten – ingen nyudnævnt. Stjernerne kan dog 

fortsat opbevares på Sundgade, indtil Chr. Brodersen flytter. Bjarne mener at kunne finde en plads 

fremover. Kommunen har givet tilsagn om en ekstra stander, når vi kender placeringen. Det endte med at 

blive ud for 40 km skiltet ved Matzens Teglværk. Vi har mistet et par ydere – Grønland og Poul Bove. 

På grund af en kassebeholdning på kr. 31.989,46 – vedtager vi på mødet i 2004 - indtil videre at sænke årets 

kontingent fra kr. 500,00 til kr. 300,00. Ændringer i medlemsskaren: Færgegården er stoppet og Egernsund 



Ny Tømrerforretning er nyt medlem. Siden sidst er vi kommet på Egernsunds hjemmeside – takket være 

Leif Møller Jensen. 

I 2006 orienteredes der om at kommunen - som de tidligere år – har bevilget kr. 6.000,00 + moms til pærer. 

Klippestuen er stoppet. Gadebelysningen på strækningen Skovparken/Teglparken er ved at gro til så 

stjernerne faktisk ikke kan ses – Bjarne kontakter Thorbjørn fra kommunen. Kommunen kontaktes for at få 

et større rør monteret på Havnepladsen, da der generelt er bøvl med at få juletræet til at stå oprejst i 

tilfælde af stormvejr. Under eventuelt gennemgår vi lige det pulserende liv i Egernsund – så det er faktisk 

utroligt at sidde og høre på, hvad forsamlingen har hørt og oplevet det forgangne år – men det vil føre for 

vidt at berette om. 

      

På mødet i 2007 beslutter vi os for fremover alene at sende indbydelsen til opsætningsholdet, da mødet 

stort set kun har interesse for disse personer – da mødet jo stort set alene handler om at aftale de praktisk 

ting ved opsætning/nedtagning. Referatet sendes så efterfølgende til medlemmerne. Der bestilles 700 

pærer. Snedker Bent Christensen er nyt medlem og Jesper Jørgensen, der har overtaget Egernsund 

Maskinfabrik - fortsætter som nyt medlem. 

I 2008 er der ikke sket de store ting – men på mødet i 2009 står der, at Poul Asmussen fremviste et flot 

eksemplar af en stjerne beviklet med diode lys - til afløsning af de nuværende med pærer. Pærerne kan ikke 

kan købes mere – og energispare pærer er for dyre. Desuden har Broager Kommune oplyst - at vi fremover 

selv skal finansiere den brugte strøm. Det endte dog med – at vi ikke skulle betale – da lyset i stjernerne 

overtog gadebelysningen – de steder hvor der hang en stjerne. Faktisk brugte vi mindre strøm end de 

gadebelysninger vi afløste – men vi undlod dog at opkræve kommunen for deres besparelse. Vi enedes om 

at Poul og Gerhard laver yderligere 4 stk. med diode lyskæder. Der er herefter 42 stjerner tilbage, som alle 

skal bevikles med diodelys kæder – efterhånden som økonomien tillader det. Poul og Gerhard har lavet en 

beregning på strømforbruget med de nuværende pærer – med de nye beviklinger. Der er virkelig noget at 

spare – både strømmæssigt – men i særdeleshed på vores årlige forbrug af pærer, der ligger på ca. kr. 

9.000,00. I anledning af, at Sønderborg Kommune – uden forudgående varsel - sidste år tog sig betaling for 

opsætning og nedtagning af stålstanderne. Det plejede at være gratis – men prisen var nu på kr. 8.200,00 – 

så det år endte det med et tilskud på kr. 1.800,00 – hvor vi tidligere har fået kr. 10.000,00. Vi fandt så ud af, 

at det kunne vi gøre billigere selv. Resultatet blev - at kommunen forærede os standerne – uden beregning 

– så vi fremover selv skulle klare opgaven. Vi er nu nede på 23 bidragsydere, efter at massør Mogens Mau 



er kommet til og vi i årets løb har mistet Bisco Spær, Hallens Cafeteria og Porto Fino . Det årlige bidrag på 

kr. 600,00 til juletræsfesten – stiller vi i bero - vi er jo nødt til at spare. Med hensyn til ansøgning om midler 

fra diverse fonde – afventer vi lige og ser, hvad den nye lov om montering af relæer på samtlige lysmaster 

vedkommer os, eller om det er elselskabets problem. 

 

På det årlige møde I oktober 2010 konstaterer vi, at samtlige 42 stjerner nu er beviklet med de nye 

diodelyskæder – skete i Pouls garage – tidsforbrug 25 timer med 4 mand. Indtil nu er der investeret kr. 

15.559,00 – men der mangler stadig få udgifter. Kassebeholdningen er nede på kr. 7.224,45. Træfpunkt og 

Bent Christensen er stoppet – hvorefter vi er nede på 21 medlemmer – så nye efterlyses. 

På mødet i 2011 står der - at EL:CON, der står for Sønderborg Kommunes gadebelysning – allerede sidste år 

havde gjort os opmærksom på – at vore stjerner var ulovlige. Vi fik det godt nok så sent at vide – at vi ikke 

kunne nå at ændre det. Problemet er – at der er kommet nye regler – så der skal monteres nye HPFI relæ 

og en stikkontakt på gadebelysningen, der hvor vi tilslutter stjernerne – og der er ingen genveje eller en vej 

uden om. Det kræver en investering på ca. kr. 40.000 + moms – altså i alt ca. 50.000,00. Så der er lang vej 

med den nuværende kassebeholdning på kr. 16.598,50. Vi får kr. 6.300,00 fra bidragsyderne og kr. 

10.000,00 årligt. Hans Jørgen orienterede om en billigere løsning – som dog medførte noget mere bøvl ved 

monteringen – så vi vedtog at tage det store spring – alene fordi Hans Jørgen tilbød en afdragsordning – 

efterhånden som økonomien kunne klare det. Vi har søgt kommunen om et ekstra tilskud – samt om de 

årlige tilskud på kr. 10.000 fortsætter i årene fremover – intet hørt – så hvis vi får et negativt svar – har vi et 

problem. Det gav ikke noget ekstra tilskud. Problemer har vi også fået i anledning af - at kommunen – for at 

spare - har slukket en del af gadebelysningen – bl.a. nogle af de steder - hvor vi henter strømmen. Der tages 

kontakt til EL:COM (klarer Hans Jørgen) for at få tilladelse til at ændre de slukkede lamper – til igen at være 

lys givende i den periode, hvor Julebelysningen pynter i Egernsund – det lykkedes at få tilladelse til dette. 



På mødet i 2012 oplyses det, at Willy Boysen har valgt at stoppe efter 21 år som medhjælper – vi enedes 

om ikke at indkalde reserver – da resten har meldt sig klar. Økonomien viser en beholdning på kr. 4.410,25 

efter at vi har betalt første rate på kr. 25.000,00 til Hans Jørgen. Kommunen har svaret, at vi kan regne med 

det årlige tilskud fremover. Nu skal der hvert år ansøges om lov til at etablere julebelysningen – er sket. 

Tømrergården er slettet som medlem. Under eventuelt oplyser Ejvind Sørensen, at han har gran liggende 

på lager. Poul nævnte mulighederne for stjernernes fremtidige opbevaring på Den Gamle Skole – vi skal 

selv bidrage med arbejde og forvente en fremtidig årlig leje af lokaliteterne. 

   

Mødet i 2013 havde følgende resultat. Efter at det tidligere Cafeteria er jævnet med jorden, mangler vi nu 

et sted at montere stjernen – vi undlader i år, da vi ikke helt kender til, hvad der sker på grunden. Vi har 

fået fire nye medlemmer – nemlig Reka-Metal v/Rene Asmussen, Lena og Claes Rosenkrantz, Sundgade 23, 

Gert Schumann, Bjerget 1 og Egernsund Vandværk. Vi skylder stadig kr. 11.000,00 for de leverede relæer i 

2011. Henning ”Møsse” har lavet en juletræsfod til Havnepladsen, så det fremover skulle blive nemmere at 

få rejst juletræet. Vi har fået leveret 2 ekstra stålmaster – ligger ved Ejvind, der sørger for at de tilpasses, så 

vi fremover har mulighed for at ”plante” en ny stjerne – hvis der opstår et behov. 

    

2014 – økonomisk har vi en beholdning på kr. 4.474,02 – efter at vi har betalt de kr. 11.000,00 vi skyldte for 

nye relæer. Desuden har vi investeret i et skur på Den gamle Skole til fremtidig opbevaring af stjerner og 

stålstandere – efter at Brodersen har haft dem stående i over 30 år. Prisen på skuret løb op i kr. 4.900,00. 

Der er lavet en lejekontrakt med DGS om at vi fra 2020 betaler en husleje på kr. 1.000,00. Der har alene 

været udgifter til materialer, idet Gerhard og Poul har klaret den praktiske opgave. Sidste år var stormen 



”Bodil” hård ved vore stjerner – men takket være Gerhard og Pouls indsats – blev de defekte stjerner 

hurtigt repareret og hængt op igen. 

I 2015 skete der så igen noget, der berørte os. Den 9. april holder vi et møde, for at planlægge, hvordan vi 

takler beskeden fra Sønderborg Kommune om – at Egernsund får ny gadebelysning, hvilket betyder – at der 

inden vi igen skal sætte stjernerne op – forsvinder 15 telefonpæle. Kommunen sørger for at montering af 

de nuværende relæer- monteres på de nye lysmaster. Disse er dog for lave og spinkle til at klare 

belastningen af en julestjerne. Så vi har været nødsaget til at købe og betale for 14 nye standere + vi har 3 

på lager. Vi skal have lavet 17 nye sokler ved de steder, som vi vælger at placere disse. Der er forskellige, 

der på mødet får tildelt en opgave – bl.a. om at skaffe gevindstænger, møtrikker, spændeskiver, skabeloner 

af træ, afkorte stængerne, bore nye huller til boltene, montere beslagene m.m. 

   

Selv om økonomien i projektet ikke hænger helt sammen – selv - på trods af meget gode tilbud på 

materialer og Søren Hansens pris på fundamenter – vedtog vi at gå i gang og gennemføre det hele i 2015 – 

bl.a. fordi Søren tilbød en afdragsordning, hvis det blev nødvendigt. Det blev det så ikke, idet Sønderborg 

Kommune - efter en ansøgning - gav et ekstraordinært tilskud på kr. 15.000,00 – efter fem måneders 

behandlingstid – men bedre sendt end aldrig. Så vi har faktisk en kassebeholdning på kr. 3.553.53 efter at 

der i årets løb er investeret kr. 7.000 i nye master og kr. 4.006,09 i materialer til soklerne – etablering af 

sokler kr. 17.875,00. Rathjes Bageri er stoppet som medlem – efter 38 års medlemskab og levering af 

morgenmad i alle årene i bageriet på Sundgade. Gerd Moisen og Søren Hansen bliver faste medlemmer af 

monteringsholdene. På mødet i oktober 2016 var der ikke meget nyt – vi investerer i to nye sikkerhedsseler 

– de gamle var efterhånden blevet for små. Soklen vi havde placeret ved Havnevej 8 – generede ejeren, så 

den måtte vi fjerne. Om der så kommer en ny mast i området – er ikke helt afklaret endnu. Vi afventer hvad 

der sker på grunden, hvor det tidligere cafeteria lå. Vi har fået 3 nye medlemmer DGS, Værftet, Marinavej 1 

og EKIF. 

På mødet i 2017 orienterede Bjarne Brodersen om, at lastbilen til transport af masterne ikke var disponibel 

i år – vi fandt en anden løsning – så om det virker – eller der skal findes en anden løsning til 2018 – det 

finder vi ud af på næse møde. Egernsund Maskinfabrik stopper – på grund af flytning – Nye medlemmer i 

2017 er Alminds Fodpleje & Wellness, Skovgade 36 og Lotte og Lejf Christensen, Havnevej 34. Så nu er der 

26 medlemmer. 



Det er jo et ulønnet job at være med på holdene – og Bjarne Brodersen og Kurt Werner Lorentzen stiller 

bilerne til rådighed – uden beregning. I samtlige år, har proceduren været, at vi starter med morgenkaffe 

inden stjernerne læsses og monteres, hvorefter vi får noget spiseligt – og hvad dertil hører. Og proceduren 

gentager sig, når vi tager stjernerne ned igen – den første lørdag i januar – hvis det da ikke er den 1. januar 

– så skubbes den en uge. 

 

Det er jo en stabil arbejdskraft på 11 personer der sørger for den praktiske del med stjernernes opsætning, 

reparationer m.m. Eneste belønning de får er – når de runder et skarpt hjørne – så får de en fortjent hilsen 

til en værdi af kr. 300,00 fra ”Stjerneforeningen” Så det er rundt regnet en årlig udgift på kr. 300,00. 

Det sidste billede viser faktisk det nuværende mandskab – dog mangler Preben. 

Følgende har været aktive ved opsætningen første gang i 1984 og er stadig aktive: Gerhard Pawlowski, Poul 

Asmussen, Bjarne Brodersen, Ib Funder-Nielsen. 

I 1985 startede: Kurt Werner Lorentzen og Ejvind Sørensen. 

I 1992 startede Verner Bentzen. 

I 1999 startede Dennis Furtner og Preben Krogh. 

I 2015 startede Søren Hansen og Gert Moisen. 

Egernsund, den 1. december 2017.  

Ib Funder-Nielsen 

 



 


