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Fra venstre - Benny og Brian Østergaard Lillelund har åbnet et julemuseum på Sønderskovgårdvej 6 ved Brørup. Blandt museets klenodier er blandt
andet en samling af meget gamle julekalendere. Har man en julekalender, som museet endnu ikke har i sin samling, kan man forære den til museet og
få gratis entré. Foto: Søren Dippel

Museet på Sønderskovs store årlige julearrangement "Jul på Sønderskov" har fået en konkurrent
lidt længere nede ad Sønderskovgårdvej: Lillelund Julemuseum.

SØNDERSKOV: Blandt de lokale i Sønderskov har det længe været frygtet, at den tomme bygning på
Sønderskovgårdvej 6, hvor ST Turistfart tidligere havde adresse, kunne blive forvandlet til en rockerborg. Men
frygten har mildest talt vist sig at være ubegrundet. I stedet for rockere, er det julenisser, der er flyttet ind.

Lillelund Julemuseum, står der på skiltet, og dermed har Museet på Sønderskov, som har adresse lidt længere
oppe ad Sønderskovgårvej, fået en konkurrent - i hvert fald, når det gælder om at udstille julepynt.

Det er brødrene og tvillingerne, Benny og Brian Østergaard Lillelund , 30 år, der har købt bygningen og flyttet
fra Holsted til Sønderskov for at udleve deres drøm om at skabe et fantastisk julemuseum og at gøre det til en
turistattraktion.

Det skal nok lykkes, for lige siden drengetiden har de to samlet i tusindvis af juleting og sager, som bare har
være gemt bort i store kasser. Men nu er en lille del af al julestadsen blevet pakket ud og står allerede
udstillet i al dens pragt og glans i flere tableauer med et væld af julenisser, der fører sig frem i rampelyset.

Vissent men med roser

De to brødre har i flere år også haft en bod på Brørup Marked, og her rygtedes det snart, at Benny og Brian
Østergaard Lillelund er entusiastiske samlere af julepynt. Det her heller ikke skortet på opfordringer til, at de

skulle tage at lave en udstilling med deres imponerende samling.

Inspirationen til julemuseet fik de to for tre år siden, da de juleaften var på en bustur til Weihnachtsmuseum
Rothenburg ikke langt fra Nürnberg i Tyskland. Siden har de været på jagt efter et egnet sted til deres
julemuseum.

Benny og Brian Østergaard Lillelund er født i Esbjerg, men flyttede til Holsted, hvor
de er vokset op. Når det var jul, var det altid Benny, der fik lov at pynte juletræet. En
jul fandt han på at skifte juletræet ud med et vissent ét fra skoven, male det med
hvidt snespray og pynte det med 24 røde roser med stilkene stukket ned i kasserede
glas fra vanillestænger. I dag er han ikke i tvivl om, at det kreative påfund er skyld i,
at han i dag er uddannet blomsterbinder. Brian har været servicemedarbejder i
Legoland, men er i dag ansat hos Extra Måtteservice i Holsted.

Fakta
Julemuseet
Lillelund Julemuseum har
adresse på
Sønderskovgårvej 6,
Brørup, ikke langt fra
Museet på Sønderskov.
Museet holder åbent i
november og
december, men vil på
længere sigt holde
åbent hele året.

Det koster 25 kroner i
entré at se museets
udstilling.
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