
Do war fir d’éischt emol d’Adventszäit, mä
ouni Adventskalenner an ouni Adventskranz.
Niklosdag huet Koplescht d’Nikloskiirmes ge-
feiert. Den Dag virdru schon hun d’Kanner
“Nun ist Nikolausabend
da” gesong. De Noper
oder de Papp huet virun
der Fënster mat enger
Kette gerabbelt, an
d’Kanner hu gebiet a
gefaart. De Muergen
drop hun d’Kanner ge-
sinn, dass d’Bieden an
d’Fäerte sech gelount
hat. Da gouf et en Teller
mat Äppel a Nëss an e
puer Séissegkeeten an
och emol eng Spillsaach
an e Stéck Gezei.

Dat war zu Koplescht
och d’Nikloskiirmes.

Duerno koum Chrëscht-
dag mam Këndel, dien

d’Mamm gebak hat a
mam Chrëschtbeem-
chen doheem a mat der
Krëpp an der Kiirech.
Wann ech un d’Krëpp
denken, dann erënne-
ren ech mech virun
allem un dien Hiirt, dien
um lénke Niewenaltor
vu riets er-bäi koum,
mat engem breeden
Hutt, e bësse gebéckt a
mat engem Scheefchen
um Bockel. En huet
mussen oppassen, fir
net op de Negerchen ze
trëppelen. De Neger-
chen war als Massen-
dénger gekleet an en

huet all Kéier Merci gewénkt, wann een him e
Sou an d’Bécks gin huet. 

Deemols gouf et nach richteg Mëtter-
nuechtsmassen.
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KOPLESCHT an d’Kiirchejoer
- déi Zäit, wéi mer nach Kanner waren

den Altor fir d’Primiz vum Henri Dupont viru séngem Heemechtshaus 
- Coll. Henri Fischbach

d’éischt Kommioun den 8. Mee 1966 - Coll. Anita Ewen-Elvinger



Un eng Houmass kuurz viru Chrëschtdag
erënneren ech mech besonnesch gutt. Et war
1944. Et ware vill amerikanesch Zaldoten an
der Mass, an ech war houferech fir Koplescht,
well de Paschtouer, den abbé Paul Kaiser, seng
Priedegt op Englesch gehal huet. Matten an
der Priedegt ass dun, wann ech mech richteg
erënneren, en Offizéier an d’Kiirech koum. En
ass vu Bänk zu Bänk gaangen an d’Zaldoten
hu sech gehuewen. Duerno war d’Kiirech ewéi
eidel.

D’Rundstedtoffensiv hat ugefaang.

De 26. Dezember (Stiefesdag) gouf Joer fir
Joer zu Koplescht extra gefeiert.

An der Kiirech war strikt “Trennung der Ge-
schlechter”, lénks an de Bänken, d’Fraen a
riets, d’Männer. Demols konnt ee sech och nët
virstellen, dass je e Meedchen d’Mass dénge
géif, oder dass en anere wéi de Paschtouer
d’Kommioun ausdele géif. Wann een als Mas-
sendénger och nëmme mam klenge Fanger un
die Kielech koum, war ee fäerdeg fir an d’Hell.

De 6. Januar koumen déi dräi Kinneken an
d’Krëpp, an an der Fréimass huet de Brixe Jos
“Ein Stern ging auf im Osten” gesong.

Den helleche Sebastian ass zu Koplescht

den zweete Patréiner. Op sén-
gem Fest, dem 20. Januar,
war schoulfräi. An der Mass
goufen d’Reliquien vum hel-
leche Sebastian gekësst. Am
Krich war dien Dag eng Mass
fir déi gefale Jongen. An deer
Mass war souzesoen aus all
Haus ee vertrueden.

Den 23. Januar, op Grouss-
herzoginsgebuertsdag war
eng feierlech Mass mat Te
Deum. Dann hun d’Leit de
Lëtzebuerger Fändel ausge-
haangen. 1939, fir d’Jorhon-
nertfeier, um leschte Stëppel
souzesoen, hat all Haus säi
Fändel kritt.

Un d’Faaschtenzäit war
een demols gewinnt. Freides
war souwisou d’ganzt Joer

duerch d’Flääsch verbueden. Et gouf es esou-
guer dacks net, wann et erlabt war. Un Danzen
an Danzmusék war an der Faaschtenzäit nët ze
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an der Pressioun: de Comité vu Gaard an Heem (v.l.n.r.) éischt Reih:  Nic.
Faber, Dominique Wester, Jim Ewen - zweet Reih: Pierre Gringor, Ernest
Bintener, Josy Remacle, Albert Weyland an hannendrun d’Jongeschoule
mat hire Schoulmeeschteren - Coll. Jean Pansin

éischt Kommioun vum Marguerite a Jean Urbany
1909 - Coll. Anna Thill-Junck


