
Juletradisjoner fra barndommen: 
Om Fjompenissen som en sentral medspiller i julestria: 

Av barndomsminner fra julen, er Fjompenissen den 
jeg husker best. Skulle jeg beskrive han - i mitt 
julebilde - måtte det bli en god mix av teskje-
kjerringa og Emil. Han kommer nok fra Fjøsnissene 
og måtte få julegrøt på låvebrua som de andre. Så, 

Julebrev 
Om Fjompenissen og medlemsaktiviteter i 2020
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ParkinsonNet 
å gi best mulig 
behandlngstjenester til 
personer med 
parkinson. 

Boccia 

Målet er å kaste 
lærballer og komme 
nærmest mulig en hvit 
ball, som gjerne kalles 
målballen. 

Per Nordengen 
Han er kjent for sin 
muntlige fortellerform 
og sin evne til å 
formidle alvor med 
glimt og humor.

ÅRSMØTET 10.02. 
Møt opp - det er vel 

forberedt - og samme 
kveld som Henrik Syse 

kommer!
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MEDLEMSMØTET 20.O4. 

Thomas R  Haugen fra 
Helsedirektoratet kommer 

og forteller om 
parkinsonNet 

Per A. Nordengen kommer 
også!

2
SOMMERTUR 2020 
Styret prøver å få 

Fylkesforeningen til å 
tilby til et 

fellesopplegg.
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med alt han hadde å gjøre i julestria, var det praktisk å kunne gjøre seg 
liten som en teskje. Sammenlikningen 
med Emil er kanskje noe fjern for de 
fleste. Men som i Emil, er det jo bare 
godt i Fjompenissen -  ting bare blir til 
hyss, uten at han mener noe galt med 
det’’. 

Vel, jeg håper at det begynner å tegne 
seg et bilde i hodet ditt av en liten, 
morsom mann som også kunne være litt 
streng! Jeg tenker nemlig nå å ta deg 
med hjem til oss - i 50-årene, da jeg var barn - og fortelle hva 
Fjompenissen betød for oss; Det var jo han som pyntet juletreet, ja 
julepyntet hele huset og la julestrømper på plass osv. osv. 

Mens du ser for deg dette, la meg fortelle at mine foreldre hadde det som 
travlest i julen. Min far var damefrisør og var ikke ferdig i butikken for i 4-
tiden julaften (før det var lørdags-stengt og mamma var også i butikken i 
julestria) og da var begge to så slitne at de ikke orket eller hadde tid til å 
ha to små barn (jeg har en søster som er 3 år yngre en meg) rundt seg 
når alt skulle pyntes, lille julaften - så alt var klart og perfekt til den store 
dagen/kvelden. 

Det var da Fjompenissen kom dem til unnsetning; vi måtte nemlig legge 
oss tidlig den kvelden, for ikke å forstyrre ham! Ikke engang 10 ville 
hester hadde fått oss til «frivillig» å legge oss - og til å sove, den kvelden 
- men Fjompenissen kunne! Ikke nok med det; vi måtte vekke mine 

OSLO SYD PARKINSONFORENING JULEN 2019

Måtehold i grådighetens tid 
Aktuell hverdagsfilosofi i vårt forbrukssamfunn: Henrik 
Syse graver frem igjen den gamle, men samtidig så 
aktuelle dyd – måtehold. Han er overbevist om at et 
samfunn som tar til seg – og øver seg opp i – måtehold 
og moderasjon, vil kunne møte fremtiden med langt 
større trygghet enn et samfunn som gir seg hen til 
ureflektert nytelse. Syse kommer for å si mer om dette 
på vårt medlemsmøte 10. februar.



foreldre FØR vi gikk in i stuen dagen etter (vi hadde felles soverom og 
søstera mi og jeg lå i køyesenger, så jeg hoppet ned fra øverst i 
køyesenga, midt mellom mine foreldre for å vekke dem). De måtte nemlig 
gå ut i stua for å sjekke at Fjompenissen var ferdig (nok en praktisk 
forordning hvor Fjompenissen kunne «hjelpe til») slik at mine foreldre fikk 
se ansiktene til søstera mi og meg når vi kom ut for å se på de 
underverker Fjompenissen  hadde pyntet stuen til. Vi måtte jo se om han 
hadde husket å pynte som årene før: f.eks. at smånissene hang der de 
skulle og at all juletrepynt var der osv. osv. (Se bildene). 

For å holde tilstedeværelsen av Fjompenissen varm, var alle i familien 
med på fabelen, og tante Agate fortalte at en gang hun hadde glemt å ta 
ut nøkkelen av hullet (det var ikke noe problem hos oss, for vi hadde ikke 
nøkkel - man trengte egentlig ikke det på Herøya den gangen), men tante 
hadde det altså - og da måtte Fjompenissen gå ned gjennom pipa! Det 
kunne sees ved at det var mye sot rundt peisen og på gulvet - som små 
fotspor - den gangen, så han hadde nok vært ganske sint. 

———————————————————————————— 
Hva med en Boccia 
ettermiddag i uken? 
Ideen kommer fra siste medlemsmøtet 
da Vidar Johansen fra 
Fleridrettsforbundet snakket om det. 

Jeg kunne godt tenke meg en mulighet 
for sosialt samvær 1 til 4 ganger i 
måneden i tillegg til Mandagsklubben. 
Kanskje på et nytt sted, helt syd i vårt 
distrikt. Vi kunne jo starte 
Torsdagsklubben med flere ulike 
aktiviteter som bridge, Boccia o.l. 

Vi måtte i så fall finne et egnet 
lokale og det må ikke bli noe ala 
«opp som en løve og ned som en 
skinnfell». 

Jeg kunne derfor tenke meg å ha 
en enkel avstemning om tema - når 
sted er valgt, for å finne ut hvor 
mange som seriøst kunne tenke 
seg å delta - kanskje en 
kombinasjon av spørre-
undersøkelse på nettet og ved 
neste medlemsmøte. 

Før det kan jo hvem som helst, som 
syntes dette var en knakande god 
ide, sende meg en mail og melde 
ses til arrangementskomiteen. 
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