Det hængende juletræ gør det ud
for en slags lysekrone og er pyntet
med smukke hjerter, stjerner og dyr.
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i sommerhuset
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Smør bunden af gryden med
smør, så brænder mælken til
risengrøden ikke på

Efter en travetur 24. december om eftermiddagen
spiser familien risengrød på den overdækkede
terrasse. Stearinlys og elg med maskingevær er fra
T.I.N.G. i Silkeborg.

For Trine Boelskifte og
familien handler julen i høj
grad om hygge, naturen og
traditioner, derfor tager de
gerne i sommerhus for at
holde jul, for selvom pladsen
er trang, så er familien vild
med de idylliske omgivelser.
or fem år siden købte Trine Boelskifte og
hendes mand, Heine, sommerhuset på Ellinge Lyng ved Sejerøbugten, og allerede en
måned før jul begynder juleforberedelserne
på de 63 m². Ikke kun indendørs, men også på
husets overdækkede træterrasse og i det nybyggede skur, som foruden praktisk bryggers også
indeholder et hyggerum med ly for vind og vejr.
Modsat den mere raffinerede julepynt i parrets københavnerlejlighed har Trine valgt mere
rustik og naturlig pynt i sommerhuset.
– Jeg kan lide at pynte i god tid og kan bruge
hele dage på at gå rundt heroppe alene og finde
de rigtige pladser til gran, kogler, nisser, hjerter,
stjerner, lys og gaver. Her i sommerhuset er jeg
ret traditionel og holder mig til naturfarver og
julerødt uden for meget glimmer og glitter. Det
hører sig ikke til her.
– I skoven henter jeg gerne mos og kogler
m.m. Men at sidde og klippe og sy julehjerter og
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Køkkenet er renoveret med nyt komfur, der
bliver flittigt brugt – ikke mindst i julen, når hele
familien er på besøg i de landlige omgivelser.
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Rundt om huset
med de mange
vinkler er en sortmalet terrasse med
havemøbler, brænde
i kurve og levende
lys i lygter.
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Kammeret med alkove fungerer som
gæsteværelse, hvor godnatlæsningen kan
hentes i en tallerkenrække. Puderne er Trines eget design, og plaiden med stjerner
er fra Lexington.

På pejsens bagvæg af Ølandssten hænger et pileflettet hjerte fra
Erik Buch og en hjemmeflettet julestjerne. Gris, gås og nisse er
gamle juleting, Trine tager frem hver jul.

Under det lille klapbord har
Trine arrangeret gaver indpakket
i gammeldags brunt papir med
rød-hvidt snoet bomuldsgarn
om. Riflen over døren har været
Trines oldefars. Den er befriet
for slagstiften og er derfor helt
ufarlig.
anden pynt gør jeg ikke, fortæller Trine.
Der er ikke så meget plads i huset, så
juletræet har familien stående ude på
terrassen ind til den 24. om eftermiddagen, hvor de pynter træet og danser
rundt om det. For alligevel at have en
smule juletræ inde har de hængt en lille
nordmannsgran omvendt ned fra loftet
over spisebordet i den krog, lysekronen
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plejer at hænge i.
– Der skal være en mening med julepynten, derfor placerer jeg den i grupper.
Det er ligesom med sofapuder – er der for
mange, kan man ikke se skoven for bare
træer, fortæller Trine.
Juleaften har familien tradition for at
gå en lang tur langs havet. De går også i
kirke, og så hygger de sig i varmt tøj og

med tæpper på terrassen, mens de spiser
æbleskiver, risengrød og drikker gløgg.
Varmen får de fra et bål i haven suppleret
med elvarmere på terrassen.
Bagefter hjælpes familien ad med at
lave mad, den står på flæskesteg grillet
udendørs på Weber, gås, kold rødkålssalat, rødkål bagt i ovn, brune kartofler og
risalamande.
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For Trine Boelskifte, der
har indretning, design og
dekoration som levevej,
er julen en kærkommen
lejlighed til at folde sig
ud med pynt, gaver, mad,
godter og hygge ude og
inde. Læs mere om Trine
på www.trineboelskifte.dk

TRINES RÅD TIL AT
UNDGÅ JULESTRESS
Har du ikke tid eller lyst til
at bage, så find en butik
med godt hjemmebag, og
køb julens småkager der.
Lav konfekt i god tid.
Den kan holde i flere uger
indpakket i pergamentpapir, hvor den kan ånde.
Uddeleger opgaverne,
så gæsterne medbringer
forskellige bidrag til middagen.
Langtidssteg og partér
gåsen eller anden dagen
før. Juleaften kan du hælde
fedt over, så fuglen igen
bliver varm og sprød i
ovnen.
Lad ikke pynten tage magten: Tag kun det frem, du
kan bruge, og arranger det
i grupper – ikke overalt.
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Trine gør meget ud af, at der skal være
varme puder og lammeskind at sidde på,
når kulden bider på den overdækkede
terrasse, som bruges flittigt året rundt.
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