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Den hemliga julklappen
Har du gett bort några julklappar i år? Om inte,
så har du nog i alla fallANDAKT
gått och väntat på att
få öppna julklapparna under granen. Vad som
finns i paketen är HEMLIGT. Du vill inte avslöja
för någon vad du ger bort. Och de som ger dig
paket vill inte att du ska få reda på vad som
finns i dem i förväg. Men har du varit med om
att någon velat att du skulle hålla hemligt vad
som fanns i paketet efter att du öppnat det?
Kanske inte. Men kanske det hänt att du vetat att någon, ett syskon eller en klasskamrat,
skulle bli så avundsjuk på dig om du visat dem
din julklapp att du valt att hålla den hemlig.
Vid den första julen gav Gud hela världen
en julklapp. Gud hade i förväg talat om för
några människor att han en dag skulle ge den
bästa och viktigaste presenten i världshistorien. Men Gud hade inte talat om när eller
hur. Han hade bara gett några små ledtrådar.
Människorna som kände till dessa ledtrådar
väntade med spänning. Skulle de få uppleva att Gud gav presenten? Det gick många
hundra år. Inget hände. Det kom kanske en ny
ledtråd, men inte själva presenten.
Så en mörk natt för så där 2018 år sedan
visade sig plötsligt en ängel för några herdar
som vaktade får utanför den lilla staden Betlehem, strax söder om Jerusalem. Herdarna
blev jätterädda, som man brukar bli när änglar visar sig. Men ängeln var som jultomten.
Han kom för att berätta att den efterlängtade hemliga presenten äntligen hade anlänt.
Ängeln sade att han hade jättebra nyheter och
kallade presenten för ”Frälsaren”, ”Herren”
och ”Messias”. Då förstod herdarna att en
ny kung hade fötts, en perfekt kung som Gud
utlovat för länge sedan. Landet hade visserligen en kung som hette Herodes. Men han
var ingen bra kung. Han var orättvis och hård

och dödade alla som kunde hota hans makt.
Till och med drottningen och sina egna barn
hade han låtit döda. Inte långt från platsen där
herdarna befann sig hade kungen ett av sina
palats. Herdarna blev jätteglada, men säkert
också lite rädda. Tänk om Herodes fick reda
på vad som hänt och lät döda den nyfödde
kungen. Det fick inte hända. Herdarna skyndade sig in till staden och frågade sig fram –
säkert försiktigt för att inte avslöja vem de letade efter – tills de hittade ett nyfött barn som
låg i djurens foderkrubba. Tänk att just de fick
se Guds present som så många längtat efter!
För Maria och Josef och alla andra som var i
huset berättade de vad ängeln sagt. Alla förstod
att det var Guds hemliga gåva, den nye kungen.
Men de visste också att de måste vara försiktiga med att berätta för andra om vad som hänt.
Bara för dem som de kunde lita på. Herodes fick
under inga omständigheter få reda på det. Tänk
vad jobbigt. De visste att den bästa presenten
någonsin anlänt, men de kunde inte springa på
gatorna och jubla och ropa ut det.
Till slut fick Herodes ändå reda på det.
Men då måste Josef och Maria och barnet
fly iväg till ett annat land. Det dröjde faktiskt mer än 30 år efter presenten kommit
till jorden innan man började ropa ut för alla
att den store kungen kommit. Då hade han
redan både dött och uppstått. Men när det
skett gick hans vänner ut och berättade i
hela världen.
Till slut kom budskapet om den hemliga
presenten till oss. Nu har du hört talas om
den. Kanske finns det någon som du känner
som inte har hört talas om presenten? Kanske
du då kan berätta om varför du firar jul, om
Guds hemliga julklapp och varför den gör dig
så glad.
DANIEL JOHANSSON
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Julkryss
VILKA ”YRKEN” FINNS MED I JULBERÄTTELSEN? (LUKASEVANGELIET 2, MATTEUSEVANGELIET 2)
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FACIT PÅ DROPPENS HEMSIDA!

I DIN HAND HÅLLER DU BARNTIDNINGEN DROPPENS JULUTGÅVA. 24 SIDOR AV ROLIG LÄSNING, PYSSEL, ANDAKT OCH MÅNGA KLURIGA UPPGIFTER! VI HOPPAS ATT DU FÅR ROLIGA
OCH FINA STUNDER MED TIDNINGEN OCH ATT DEN FÅR BERÄTTA FÖR DIG OM DEN VERKLIGA JULGÅVAN - JESUS.
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DROPPEN OCH FÅ 18 TIDNINGAR PER ÅR FÖR BARA 280 KRONOR. MER INFO
PÅ DROPPEN.ELMBV.SE ELLER EINARSSONS@GMAIL.COM.
VI HAR FÖRBERETT EN TILL JULKLAPP TILL DIG - DROPPEN HAR PRECIS GETT
UT EN ANDAKTSBOK MED ANDAKTER FÖR VARJE DAG! BESTÄLL GLÄDJEHOPP
PÅ WWW.BVFORLAG.SE.
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Elins annorlunda jul
Elin satt inne i garderoben. Hon brukade krypa
in där när hon ville vara ensam och tänka.
Det var bara två dagar kvar till julafton. I
morgon skulle de flyga till mormor och morfar.
Elin tittade på sin väska. Den var nästan
färdigpackad. De fina skorna, den nya kjolen,
pyjamasen och så de tre julklapparna som
hon gjort på förskolan. Överst låg den gamla
julboken som mamma hade när hon var liten.
I den fanns fina bilder från julevangeliet och
flera julsånger. Elin hade med sig den varje
jul och morfar brukade alltid läsa ur den på
julafton.
Tänk, i morgon eftermiddag skulle hon vara
hos mormor! Hon skulle komma in i det stora
köket med julgardiner i fönstret och stearinljus på bordet. Och så skulle mormor ta fram
den stora burken med pepparkakor i. Elin kunde nästan känna lukten redan …
Lillebror Erik gnällde i rummet intill. Han var
förkyld och grinig. Elin såg plötsligt förskräckt
ut. Tänk om de inte kunde resa! Då skulle det
inte bli någon riktig jul. De reste alltid till mormor och morfar på julen.
Erik hostade. Elin såg att mamma och pappa tittade oroligt på varandra. De var säkert
rädda för astman. Ibland när Erik blev förkyld
fick han svårt att andas. Elin sprang in till Erik
och gav honom en kram.
– Du får inte bli sjuk! förmanade hon. Vi ska
resa till mormor och morfar i morgon.
Men Erik var bara två år. Han förstod inte.
Han bara fortsatte att leka med bilarna.
Nästa morgon vaknade Elin tidigt. Hon
sprang bort till Eriks säng för att se hur
det var med honom. Han var inte där! Hon
sprang in till mamma och pappa. Hon stannade i dörröppningen och såg på pappa.
– Var är Erik och mamma?
Elin började gråta innan pappa hann svara.
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Hon förstod. Så här hade det varit en gång
förut.
– Mamma var tvungen att åka in med Erik
till sjukhuset i natt, sa pappa och sträckte ut
armarna mot Elin.
Hon kastade sig i hans famn och grät. Nu
kunde de inte resa till mormor och morfar.
Pappa höll Elin i famnen och försökte trösta
henne.
– Elin-stumpan, jag förstår att du är ledsen.
Det är jag också. Men det viktigaste är ju att
Erik får hjälp. Han hade det så jobbigt i natt.
Elin snyftade och grät.
– Varför har vi en lillebror som bara blir
sjuk? mumlade hon argt.
– Du, tycker du inte vi ska vara glada över
att Erik kan få hjälp på sjukhuset? Så får vi
hoppas att Erik får komma hem i morgon så
att vi kan vara tillsammans på julafton.
Pappa försökte få Elin glad, men det här
var det tråkigaste hon upplevt i hela sitt liv.
Ingenting var roligt längre.
Telefonen ringde. Det var mamma.
Erik inhalerade regelbundet och han var
tvungen att stanna kvar lite till.
– Men vi hoppas att han får komma hem i
morgon! sa mamma.
Mamma hade massor att diskutera med
pappa. Det var så mycket som skulle ordnas.
– Nu får du hjälpa mig att göra julfint, sa
pappa till Elin. Vi får försöka ordna med julen
medan mamma och Erik är på sjukhuset. Det
ska nog gå bra, eller hur Elin?
Nej, det trodde inte Elin. De hade inte ens
en julgran! Eftersom de skulle varit borta mer
än en vecka hade de inte brytt sig om att skaffa någon. Nästan inget julpynt hade de framme heller och pepparkakorna hade de redan
ätit upp. Mormor brukade ju ha sina burkar
fulla …
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Och julklapparna! Elin kom plötsligt på att
hon inte skulle få några paket från mormor
och morfar.
Hon började gråta igen. Å, så jobbigt allting
var! Pappa torkade Elins tårar och log mot
henne.
– I år får vi fira julafton två gånger! I morgon
när vi öppnar våra julklappar, och sen en gång
till när mormors paket kommer med posten.
Elin såg lite gladare ut. Det hade hon inte
tänkt på.
Pappa och Elin satte i gång att städa. De
dammsög och torkade. Sen gick pappa upp
på vinden för att hämta julpyntet.
De såg sig omkring i det nystädade huset.
Det var rent och snyggt. Nu gällde det bara
att få tag i en julgran. Pappa och Elin körde till
affären. Pappa hade en lång lista på allt som
skulle handlas. Som tur var fanns det julgranar
kvar. När de handlat klart for de till sjukhuset
för att hälsa på Erik.
Erik såg trött ut, men han blev glad när han
fick syn på Elin.
– Vi kommer hem i morgon, sa mamma
och såg glad ut. Jag är så glad att vi får fira jul
tillsammans hela familjen.
Elin såg sig omkring.
– Får alla barnen resa hem till jul? undrade
hon.
– Nej, det är många som måste stanna,
sa mamma. En pojke där inne är väldigt sjuk,
sa hon och pekade mot en dörr längre bort i
korridoren.
Elin låg och funderade i sin säng. Nu skulle
hon egentligen legat i sängen hos mormor …
Det var så tyst. Eriks säng stod tom. Elin tänkte på barnen på sjukhuset som inte fick resa
hem fastän det var jul. Hon hade det ändå bra,
som slapp fira jul på sjukhuset. Så kom hon
att tänka på julboken. Nu kunde ju inte morfar
läsa för henne. Elin smög upp och plockade
fram boken ur väskan. Hon satte sig i sängen
och tittade på de fina bilderna. Där var Josef
och Maria och alla herdarna och fåren. Elin
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somnade med boken ovanpå täcket.
Så blev det julafton. Pappa och Elin klädde
julgranen innan mamma och Erik kom hem.
Pappa svängde Erik högt upp i luften av glädje. Erik var fortfarande förkyld och trött, så han
behövde sova en stund. Under tiden fick Elin
lägga julklapparna under granen. Sen ringde
de till mormor och morfar och önskade god
jul. Elin blev glad när hon hörde mormors röst.
– Det var tråkigt att ni inte kunde komma,
sa mormor. Men nu tänker vi på varandra och
då är vi liksom tillsammans i alla fall. Och Jesus är ju både hos oss och hos er och det
är det viktigaste! Jag är så glad att Erik fick
komma hem i dag.
Mamma och pappa stökade i köket. Elin
satt och tittade i julboken. Hon försökte
sjunga sången som morfar alltid sjöng på julafton. Mamma såg trött ut.
– Vilken julafton, suckade hon. Jag har ju
inte ens förberett någon julmat.
Hon sjönk ner i soffan. Elin flyttade sig nära
mamma och visade henne sången.
– Kan du morfars julsång? undrade hon.
Pappa kom också och satte sig. Mamma
och han såg på varandra.
– Så bra att du påminde om sången, Elin!
sa mamma. Jag höll nästan på att glömma det
viktigaste med julen. Nu sjunger vi!
”Kom Jesus, var vår hedersgäst och håll
hos oss din julefest. Vi sjunga får vår jubelsång som tack för att du kom en gång.”
Mamma tände ljusen på bordet och pappa
lyfte upp en nyvaken Erik så att han också
kunde se i boken. Och så läste pappa om den
natt då Jesus föddes. Om den stora glädjen
och änglasången. Om herdarna som skyndade i väg för att se … Då kände Elin att julen
hade kommit.

UR BLÅVEISEN
BEARBETAD HJ

Alvas julklapp
DET ÄR EN JULKLAPP
TILL DIG, MAMMA!
SÅ FINT! TACK!
DEN SKA VI SPARA TILL JUL!

NEJ! DU FÅR
ÖPPNA DET
NU!

EN EFTERMIDDAG I NOVEMBER
KOMMER ALVA HEM FRÅN FÖRSKOLAN.

HON ÄR STOLT OCH HÅLLER UPP
ETT INSLAGET PAKET.

MEN TYRA PROTESTERAR.

DET KAN MAN VISST!

DET ÄR FINT ATT VARA SÅ IVRIG
ATT GE BORT GÅVOR.
SÅ SNYGGT DU HAR MÅLAT!

MAN KAN INTE
ÖPPNA JULKLAPPAR
I NOVEMBER!
GUD ÄR OCKSÅ IVRIG ATT GE
BORT SINA GÅVOR.
MAT, KLÄDER, FINT VÄDER,
FAMILJ, VÄNNER...
ALLT ÄR GUDS GODA GÅVOR!

JESUS ÄR GUDS STÖRSTA GÅVA
OCH VI FÅR TA EMOT HONOM VARJE DAG, HELA ÅRET.

JAG HAR INTE FÅTT NÅGRA PAKET FRÅN GUD!
TEXT: INESE P JOHANSSON, IDÉ UR DROPPEN,
FOTO: MIA JENSEN
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Ty ett barn blir oss fött, en son blir
oss given. På hans axlar vilar herradömet. och hans namn är: Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. (Jesaja 9:6)

Jungfru Maria blev mamma till
Jesus. (Lukas 1:26-27)

J
A
S

Men du, Betlehem,
Efrata, som är så liten
bland Juda tusenden,
från dig ska det åt mig
komma en som skall
härska i Israel. Hans
ursprung är före tiden,
från evighetens dagar.
(Mika 5:2)

Därför ska Herren själv
ge er ett tecken: Se,
jungfrun ska bli havande och föda en son
och hon ska ge honom
namnet Immanuel.
(Jesaja 7:14)

H UL D
A

Innan Jesus dog red han in i Jerusalem på en åsna. (Matteus 21:7,9)
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Jesus led och dog på
korset för oss alla.
(Johannes 19:17-18)

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop,
du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till
dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer
ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsninnas föl.
(Sakarja 9:9)

Vad betyder namnen Jesus får i Jesajas profetia?

Rådgivare? Han ger råd, t ex att inte såra någon, inte ljuga eller att gå och berätta om Jesus.
Fridsfurste? Den första man kan vara trygg
hos.
Mäktig Gud? Han är mäktig för att han är
Guds son. Han har mycket makt.
Under? Han gör under, t ex förvandlar vatten till vin.
Evig Far? Han är alltid vår Far.

AL M
A

Barnet som föddes var
Guds son.
(Johannes 1:1,14)

RJ A
A
AK

A

Han var genomborrad för
våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på
honom för att vi skulle få
frid, och genom hans sår är
vi helade. (Jesaja 53:5)

Jesus föddes i Betlehem.
(Lukas 2:4-7)

M

I Bibeln finns det många böcker som är skrivna av profeter: Jesaja, Mika, Sakarja, Daniel och
många andra. Men vad är en profet? Profeter var Guds tjänare. De fick ta emot profetior (budskap) från Gud. De fick veta något mycket viktigt som de skulle berätta vidare och många profeter skrev ner det som Gud sa till dem. Deras profetior blev samlade i Bibeln. Människorna som
levde på Jesus tid kunde läsa i skriftrullarna om vad profeterna förutsagt om Messias. Genom
att jämföra Jesus liv med profeternas berättelse kunde de se hur profetiorna uppfylldes och att
Jesus budskap stämde med profeternas.
Läs profeternas profetior! Hade profeterna rätt? Hitta profetiornas uppfyllelse i Nya testamentet! Dra streck från profetian till händelsen i Nya testamentet!

JE

Hade Profeterna ratt?

A
IK

S

..
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Delad glädje
- dubbel
glädje

Snön gnistrar vit på marken och marschallerna brinner välkomnande när jag bär in mitt bidrag, julkorv och rödbetssallad, till jullunchen
i Sackeuskyrkan i Umeå. När jag kommer in i
värmen möts jag av doften från julmat och varma leenden från dem som hunnit hit före mig i
dag. Det är dagen efter julafton och för många
människor är julen redan över. För andra, för
dem som inte firar jul, har den inte ens börjat.

En del firar inte jul för att de inte har någon att
fira med eller kanske för att de tillhör en annan
religion. Särskilt för de människorna vill vi öppna dörrarna och bjuda in till kyrkan på juldagen.
Jesus är en gåva till alla människor. Budskapet
om honom kan vi inte behålla som en hemlighet för oss själva. Att bjuda till jullunch kan vara
ett sätt att sprida budskapet om Jesus.
Det stora serveringsbordet fylls snabbt
av mat från alla som vill bidra med något. De
som inte själva kan vara med har lämnat sitt
bidrag i förväg. Det är glädje i luften och det
är roligt att få hälsa många nya ansikten välkomna till vår kyrka.
Innan vi börjar äta hälsar vår pastor välkommen till denna födelsedagsfest. Han förklarar

att vi är här för att fira Jesus födelsedag och
vi hälsar födelsedagsbarnet välkommen till
denna fest med att sjunga: ”Glädjens Herre
var en gäst vid vårt bord idag…” Efter det serveras skinka, korv, potatisgratäng, rödbetssallad, ägg, köttbullar, prinskorv och annat som
brukar finnas på våra julbord.
När vi på detta sätt får dela med oss av våra
svenska jultraditioner, av vår julmat och av vår tid
så känner man en härlig glädje. Glädjen växer när
den delas med andra. När klockan blir tre bjuds
alla in till gudstjänst i kyrksalen, en våning upp.
Precis som vi delar julklappar på julafton så får
vi dela med oss av den bästa julklappen vi fått.
Vi får dela med oss av budskapet om Jesus.
I gudstjänsten får vi höra om den glädje som
varar långt efter att julklapparna är öppnade och
julmaten är uppäten. Glädjen över att det fötts
en Frälsare. En Frälsare som föddes i mörker,
kyla och utanförskap. Det fanns inte plats för
honom i gästrummet. Han skulle dö för att rädda oss till det eviga livet. Alla har rätt att få veta

att Jesus blivit född till jorden som hela världens
Frälsare.
Vad gör du när du får en julklapp? Brukar
du öppna den, eller brukar du lägga tillbaka
den under granen? Visst brukar du vara nyfiken på vad som finns gömt i paketet? Nu har
alla människor fått en julklapp som är inlindad i papper. Pappret är bibelns blad och där
finns ordet om Jesus som blivit människa. I
predikan blir vi uppmanade att öppna denna
julklapp, Bibeln, och se vilken gåva Jesus är
för oss.
Vi hoppas att alla som kom till kyrkan i dag
ska ”öppna julklappen” och upptäcka detta
underbara innehåll.
			
GUNILLA APPELL

I lekhörnan i matsalen är det extra mycket liv och rörelse. Det
är många barn här i dag. Det är inte alla som förstår varandras
språk men det går ändå bra att spela fotbollsspel, bygga med
kuddar eller rita tillsammans.
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Ganska snart upptäcker vi att stolar och tallrikar inte räcker till. De som ätit får
lämna plats åt andra. I sorlet som blir när många människor är samlade kan man
urskilja olika språk. Inte undra på det. Här finns människor från flera olika länder:
Eritrea, Etiopien, Vietnam, Mongoliet, England och Spanien!
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MOBILGÅTAN

– Hoppa in! Jag vill sitta här.
Sara knuffar på Arvid som redan sitter i
bussen med väskan bredvid sig.
Arvid suckar. Föser ner väskan på golvet
och hoppar in till fönstret.
– Arvid! Vi har ett mysterium att lösa, väser
Sara halvhögt.
Arvid tittar nyfiket upp på Sara.
– Vad har hänt? viskar han.
– Ellas nya iPhone 8 blev stulen.
– Ssch! Du skriker. Vi får prata sedan, viskar Arvid och suckar.
Typiskt Sara. Hon kan aldrig vara tyst, tänker han. Samtidigt känner han pirret i magen.
Stöld är ju på riktigt!
En stund senare hoppar de av bussen och
går hemåt. Linus och Viktor ser de inte skymten av. De som alltid tar varje tillfälle till att
retas, springer de det snabbaste de kan och
försvinner där framme.
– Vad tog det åt dem? undrar Sara förvånat.
– Strunta i dem och skynda dig själv. Jag vill
höra mer om stölden, svarar Arvid och börjar
småspringa.
Hemma är det tyst. Mamma har inte kommit hem än men adventsljusstaken lyser välkomnande mot dem. Sara plockar fram bröd,
smör, ost och mjölk. De sätter sig vid bordet.
Sara brer smörgåsar till dem båda och börjar berätta:
– I morse när jag kom till vår korridor stod
alla tjejer runt Ella och tittade. Först fattade
jag inte varför, men sedan visade hon mig –
en ny iPhone 8! Sedan på lunchrasten skulle
hon plocka upp den ur väskan igen, men då
var den borta. Ella grät och var helt förtvivlad.
Alla tjejer hjälpte henne att leta men den var
borta.
– Räknade du alla som letade?
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– Nä, men jag tror det var alla. Eller vänta!
Nova kom ut från toaletten när vi letade så
hon vara bara med en stund.
– Då är hon misstänkt, konstaterar Arvid.
– Killarna då?
– De spelade fotboll som vanligt.
Arvid tuggar och funderar. De måste lägga
upp en plan … en smart plan.
– Fatta Arvid.
Sara avbryter honom i hans tankar.
– Det här kan bli vår chans! Om vi hittar
tjuven kan vi starta en detektivbyrå på riktigt!
Arvid nickar. Han kan inte låta bli att drömma
han heller. Tänk om de kan avslöja tjuven …
Efter fikat går de upp på sina rum. Arvid
tar fram sin anteckningsbok och sitt förstoringsglas. Sedan hör han den obligatoriska
knackningen.
– Vem är det och vad vill du? säger Arvid tyst.
– Björnen äter morötter, svarar Sara lika tyst.
Arvid öppnar dörren och Sara slinker in.
Hon har sin anteckningsbok i handen. Längst
upp skriver de STÖLD. Sedan listar de alla
detaljer de vet: brottsplats, brottsoffer och
stöldgods. På nästa sida skriver de MISSTÄNKTA. Högst upp skriver de Nova. På den
tredje sidan skriver de PLAN. De bestämmer
att Sara först ska förhöra Nova och sedan de
andra i klassen, men ingen får märka att de
blir förhörda. Hon ska prata med Ella och hon
ska undersöka korridoren noggrant igen.
– Vad ska jag göra då?
Arvid konstaterar att allt handlat om vad
Sara ska göra.
– Du kan be! Att Jesus hjälper oss att avslöja tjuven, säger Sara ivrigt. Det är en jätteviktig uppgift.
Nästa dag går Sara lös på sina olika uppgifter. Hon pratar med än den ena och än den

andra, men tyvärr ger det dåligt resultat. Nova
är sjuk och ingen av de andra har sett eller
hört något.
Ella är förtvivlad och alla tjejer flockas runt
henne för att försöka trösta. När skoldagen är
slut följs Sara och Ella åt till bussen. Plötsligt
börjar Ella gråta och Sara lägger genast armen
om henne:
– Mamma kommer bli galen, gråter Ella.
– Hon tycker väl synd om dig, att någon
tagit din nya telefon, försöker Sara.
– Det är inte min, kommer det tyst från Ella. Det
är mammas lånetelefon. Hennes är på lagning.
Sara blir förskräckt:
– Men varför tog du din mammas telefon
till skolan?
– Jag ville att alla skulle tro att jag fått en ny.
– Berätta sanningen, Ella. Det brukar jag
göra. Det är alltid bäst, säger Sara och tittar
uppmuntrande på Ella.
Ella nickar tyst och går mot sin buss. Sara
vinkar och går till sin. Sara tar plats vid fönst-

ret och sätter väskan bredvid sig. Arvid slutar
tidigare i dag och är redan hemma. Plötsligt
kommer Linus fram till henne:
– Du Sara, kan jag få låna din laddare till
mobilen. Jag måste ha glömt min i skolan. Du
får tillbaka den i morgon.
Linus låter så trevlig att Sara blir förvånad.
– Visst, säger hon och räcker laddaren till
honom.
Linus stoppar direkt ner laddaren i jackfickan och går längst bak i bussen.
– Alla verkar få ny mobil nu för tiden, konstaterar hon suckande. Själv har jag bara pappas gamla femma.
Vid busshållplatsen nästa morgon räcker
Linus över laddaren till Sara.
– Tack för lånet! Schysst att jag fick låna den.
– Visst, säger Sara och stoppar ner den i
ryggsäcken. Så du har också en ny mobil?
Linus rycker till.
– Ja, ja visst, säger han snabbt.
Sedan kommer bussen och samtalet avbryts.
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– Vaddå ny mobil? undrar Arvid när de satt
sig i bussen.
– Linus har alltid haft en samsung, men i
går ville han låna min laddare. Så det var därför jag förstod att han också måste ha fått en
ny, konstaterar Sara.
– Fast Ella har ju inte fått en ny, påminner
Arvid henne.
– Nä, det förstås.
– Glöm inte ditt uppdrag i dag, påminner Arvid.
– Jag glömmer väl aldrig, svarar Sara lite
irriterat.
Hon kan inte undgå att bli avundsjuk på alla
nya telefoner. Men det kan hon inte säga högt.
Arvid får inte ens ha en telefon, så att försöka
övertala pappa till att få en ny är lönlöst. Dessutom har hon en viktig uppgift i dag. Sara vill så
gärna hjälpa Ella och i går hade Arvid kommit
med den smarta idén att tala om för klassen att
det inte var Ellas telefon, utan hennes mammas
lånetelefon. Den sanningen skulle kanske göra
tjuven ångerfull. Men Sara förstår att Ella inte vill
att klassen ska få reda på det, så det svåra blir
att lyckas tala om det utan att Ella vet om det.
Hur ska hon göra? Och så måste hon intervjua
Nova. Hon är den enda misstänkta de har.
Det ena uppdraget visar sig vara lättlöst. Ella
är inte i skolan och Sara räcker frimodigt upp
handen och berättar hur det ligger till. Om Ella
blir arg får hon lösa det senare. Nu måste telefonen komma tillrätta och detektivbyrån bli verklighet! Men Nova är fortfarande sjuk. Typiskt!
I ett annat klassrum sitter Arvid. Matteboken ligger uppslagen, men Arvid är långt borta
i tankarna. Käre Jesus. Hjälp oss att lista ut
vem tjuven är så att vi kan starta en detektivbyrå på riktigt, ber han. Arvid känner sig modlös. Varför svarar inte Gud på hans böner?
Så går skoldagen och nästa tar vid. Både
Ella och Nova är tillbaka i skolan igen. Men
Ella är tystare än vanligt. Sara är ivrig att prata
med Ella, men det är först när de packar ihop
för att gå till bussen som det bara är de två.
Ella har undvikit henne hela dagen.
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– Ella, vad sa mamma när du berättade?
– Att jag inte ska få någon veckopeng eller
fredagsmys på ett halvår. Så bra gick det att
berätta sanningen.
Ella låter nästan lite anklagande och Sara
tittar förskräckt på henne:
– Men hur skulle du annars ha gjort? Du
kan ju inte ljuga för din mamma …
– Jaså, kan jag inte? svarar Ella och stoppar ner
handen i väskan för att plocka upp busskortet.
Plötsligt spärrar Ella upp ögonen och gapar
av förvåning.
– Men vad är det här? säger hon och halar
upp mammas lånetelefon ur väskan. Hur kom
den hit?
– Det är ju fantastiskt, säger Sara glatt och
ger Ella en kram. Nu blir din mamma glad igen!
Hoppet tänds och glada springer tjejerna
till bussen.
Arvid står redan vid busshållplatsen. Linus
och Viktor också. Två andra killar från Saras
klass står också där. Alla står böjda över Linus
telefon. Sara suckar och tittar bort.
Väl hemma berättar Sara för Arvid att telefonen kommit till rätta igen. Arvid skiner upp
– då hörde Gud hans bön i dag! Men Sara är
inte helt nöjd.
– Vi får aldrig reda på om det var Nova …
Det går inte så bra med vår detektivbyrå,
suckar hon.
– Nä, det förstås.
– Och Ella är arg på mig för att jag sa att
hon skulle berätta sanningen för sin mamma.
Vi är nog inga riktiga detektiver …
Arvid är tyst. Han vet inte vad han ska säga.
Mamma och pappa har alltid sagt att man ska
tala sanning. Att det alltid blir bäst. Men så
plötsligt kommer han att tänka på något och
insikten får honom att blekna. Han ställer ner
ryggsäcken och stirrar på Sara:
– Jag vet vem tjuven är, säger han tyst.

HENNY JOHANSSON
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Julspelet
Spänningen är hög inne i församlingshemmet
den här kvällen. Det ska bli julfest och barnen
håller som bäst på att klä om sig till julspelet.
Folke får en herdestav i handen, Vincent en krona på huvudet. Lovisa och Hilda tar på sig lucialinnena och får hjälp med att fästa änglavingarna
på ryggen. Lisa tar på sig huckle och stoppar en
fotboll under klänningen. Nu ser hon gravid ut!
Hon går bort till mamma som sitter i soffan.
– Tänk om Uno vaknar mitt i julspelet, jämrar hon sig.
– Jag ammar honom nu, då blir han mätt
och trött. Jag tror det kommer gå bra. Du vet
ju hur mycket han sover jämt, säger mamma
och stryker Lisa över håret.
Utanför fylls parkeringen snabbt av bilar
och barnen samlas en sista gång innan det är
dags att gå upp till samlingssalen.
– Nu är det äntligen dags. Vi har övat och
övat. Och vi har längtat! Ni kommer att göra
ett jättefint julspel. Sjung lika fint och tydligt
som ni gjorde på genrepet innan så blir det
bra, peppar Sofia dem.
Klockan fem i sex smyger barnen upp från
källaren och ställer sig i hallen utanför samlingssalen. De hör hur pastorn Jakob hälsar
alla välkomna och så börjar publiken sjunga:
– Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus …
När de kommer till sista versen börjar Lisa
och Hjalmar att gå in mot scenen. Lisa håller ena handen på fotbollen och vaggar fram.
Hjalmar håller armen om henne.
– Vi är snart framme i Betlehem, Maria. Då
ska du få vila, säger Hjalmar.
– Jag orkar snart inte mer och jag tror bebisen kommer snart, Josef, svarar Lisa och
tittar upp på Hjalmar.
När Lisa sagt det hörs det sång från hallen. Från ingången längst ner i salen kommer
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änglarna. De är bara sex stycken, men sången
hörs tydligt och klart:
– Ej upplysta gårdar, ej hus och palats kan
bjuda Maria och Josef en plats …
Under tiden änglarna skrider in i salen smyger Lisa ut igen och tar bort fotbollen. Där
utanför står mamma med en sovande lillebror
på armen. Mamma har tagit på lillebror hans
vita pyjamas och hon lägger honom i Lisas armar. Hon är så glad att hon fick vara Maria. Det
passade extra bra eftersom hon har en nyfödd
lillebror som kan vara Jesusbarnet.
Nu har änglakören kommit till sista versen på
sången och medan de sjunger går Lisa och Hjalmar upp och sätter sig på stolarna som står mitt
på scenen. Precis ovanför dem hänger en stor
stjärna av guld. Den har de gjort på juniorerna.
– Nu tiden är inne. Ett barn är oss fött …
Sången tonar ut och Simon kommer fram
med en Bibel i handen. Han är berättare och
har sina vanliga kläder på sig.
– När Josef och Maria kom fram till Betlehem,
fanns det ingen plats för dem. Josef gick från
dörr till dörr, men överallt var det fullt. Till slut
var det någon som erbjöd dem plats hos djuren.
Knappt hade de hunnit komma till ro förrän bebisen skulle födas. Maria födde sitt barn, tvättade honom och lindade in honom i tyg.
Plötsligt hör publiken hur några får bräker och in
från höger kommer några herdar tillsammans med
några får. Tage och Teo envisades med att julspelet
visst behövde några får och nu bräker de allt de kan.
– Lite längre bort, ute på marken, satt några
herdar och vaktade sina får, fortsätter Simon.
Då stod plötsligt en Herrens ängel framför dem.
– Var inte rädda! Jag kommer med ett glatt
budskap till er, säger Valter och håller ut armarna
medan herdarna förskräckt backar några steg.
– I dag har en Frälsare fötts åt er i Betlehem. Han är Messias. Ni ska hitta ett nyfött

barn som är lindat och ligger i en krubba, avslutar Valter.
Under tiden har änglarna smugit upp bakom
Valter och när han pratat färdigt sjunger de:
– Ära, ära vare vår Gud, som Jesus, Frälsaren sänt …
Efter änglasången går herdarna fram till Lisa
och Hjalmar. Lisa håller lillebror. Han sover fortfarande. Helt enligt mammas plan, tänker Lisa
och ler mot herdarna.
Sofia börjar spela tonerna till Stilla natt, och
medan herdarna och fåren sätter sig ner runt
Maria, Josef och Jesusbarnet sjunger publiken:
– Stilla natt, heliga natt! Allt är frid …
Efter sången tar Simon vid igen. Han pekar upp mot stjärnan och berättar om de vise
männen från Österns länder som såg stjärnan
fastän de var så långt borta. Under tiden Simon
berättar kommer Vincent och två andra killar in
med sina guldkronor på huvudet. I sina händer
håller de var sitt paket. När de kommer fram till
Lisa och Hjalmar lägger de sina paket vid deras
fötter och sedan kommer Jakob in.

– De vise männen bar fram gåvor till Jesus.
Och säkert är det några här inne som ska ge
gåvor och julklappar till varandra, börjar Jakob.
Medan han pratar sätter sig de vise männen
ner bredvid herdarna. Simon gör likadant.
– Jesus brukar kallas för julens gåva. Och
det är sant. Gud gav sin ende Son som gåva
till oss människor. Men kanske är det någon
av er som har tänkt som de vise männen? Du
vill också ge Jesus något. Men vad vill han ha?
Vad önskar sig Jesus? fortsätter Jakob.
– Jesus vill ha dig. Han vill komma in och
bo i ditt hjärta. Han vill vara din frälsare. Därför
avslutar vi detta julspelet med en bön. Vi ber:
”Käre Jesus. Kom och bo i mitt hjärta alltid.
Amen.”
Lisa ser hur några föräldrar smyger ut ur
samlingssalen och går mot köket. Nu ska det
smaka gott med risgrynsgröt, tänker hon medan hon sjunger:
– När juldagsmorgon glimmar, jag vill till
stallet gå. Guds son i nattens timmar där vilar
upppå strå …
HENNY JOHANSSON
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KRUBBA I ÄGGKARTONG
1.

2.

Du behöver:
äggkartong för 6 ägg
hobbyfärg och pensel
filttyg i olika färger
3 trä/flirtkulor, 2 lite större, 1 mindre
lim
sax
ev garn till hår och bälte
smala tuschpennor
guldstjärnor
piprensare av guld
lite toapapper
lite hö
1. Måla äggkartongen.
Locket blir himmel och botten blir stallet.

3.

2. Dekorera ansiktena. Om du vill ha hår och
skägg klipper du små, små garnstumpar och
limmar fast det på kulan. Rita ögon och mun.

Klipp två rektangulära tygbitar till mantlar. Vik
gärna överkanten dubbel. Vira runt äggkartongens ”stolpar” och limma fast.

6.

5. Limma fast huvudena på ”stolparna”.
6. Limma fast den lilla kulan på en vit, rektangulär filtbit. Ta lite toapapper och knyckla
ihop det till en kropp. Limma fast kanterna
runt ”kroppen”. Vik filten över och limma
fast. Rita ögon och mun.
7. Klipp piprensaren i fyra mindre bitar. Tvinna
respektive bit ett varv runt en av bitarna. När
du är färdig kan du jämna till stjärnans kanter.

6.

8. Dekorera stjärnhimlen med stjärnor. Gör ett
litet hål i lockets kant där du trär upp den stora
stjärnan och limma fast.

6.

3. Klipp rektangulära bitar av filten som du limmar fast till sjalar.
4. Fäst en liten bit filt längst upp på äggkartongens ”stolpar” så att inte kartongen syns.

7.
5.
3.

9. Fyll botten på äggkartongen med lite halm
och lägg dit Jesusbarnet.

4.

8.

4.
TEXT OCH BILD:
HENNY JOHANSSON

18

IDÉ UR DROPPEN 2012

9.

19

..

..
NODRAKETEN
Vi hade bänkat oss i kyrkan på julaftonskvällen, hela familjen. Det var min syster Charlotta, lilla Emilia, mamma, pappa, och så jag,
Filip. Mormor och morfar satt också bredvid
oss. Den där varma julstämningen i kyrkan
var just som det skulle vara, men plötsligt
sa prästen framme vid altaret någonting om
Betlehemsstjärnan. Han sade att den var som
en nödraket över havet, med starkt sken, och
som visade att Jesus var född. Gud hade sänt
Jesus till världen för att ingen av oss skulle
behöva dö utan i stället få leva genom tron
på Jesus. Jag lyssnade på helspänn. Sen såg
jag på pappa och Charlotta. Jo, de lyssnade
också uppmärksamt. Våra blickar möttes och
vi nickade åt varandra. Betlehemsstjärnan en nödraket över havet - det visste vi alla tre
mycket väl vad det betydde.
Jag kunde inte längre följa med. I stället
gick tankarna till det som vi hade varit med
om för ett knappt år sedan under sportlovet.
Vi hade åkt till sommarstugan i vinterskrud.
Pappa hade fått låna en snöskoter och med
den hade Charlotta, pappa och jag gjort en tur
ut på isarna.
Det var en härlig dag, solen sken, och det
var några minusgrader.
Isen var tjock och stadig och man såg att
här och var hade även bilar kört på isen. Några
pilkare satt orörliga vid sina hål. På en liten ö
stannade vi och letade reda på en läplats i solen nedanför en klippa. Charlotta tog fram termosarna ur ryggsäcken. Varm choklad smakade gott tillsammans med smörgåsarna som
mamma hade gjort i ordning på morgonen.
Efter att ha vandrat runt ön bestämde vi
oss för att fara hemåt, eftersom det skulle
snart börja skymma. Vi tog vägen förbi inre
sundet nära landsvägsbron. Man får inte fara
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nära en bro, hade pappa sagt, för där är isen
tunnare, och man vet inte säkert om den håller. Vi saktade ner farten och körde in i ett
sund. Vad som egentligen hände sen minns
jag inte riktigt. Men de som visste har berättat
senare att det här sundet kunde vara farligt på
grund av strömmen under isen.
Snöskotern körde utan förvarning genom
isen, och vi hamnade alla tre i vattnet. Det
kändes fruktansvärt kallt då vattnet trängde
genom overallen. Vi skrek alla tre i panik. Det
svartnade för ögonen, men så kände jag hur
pappa tog tag i mig och sköt upp mig över iskanten. Där låg Charlotta redan. Hon grät och
var rädd precis som jag. Pappa hade lyckats
rädda ryggsäcken från snöskotern, innan den
sjönk i det svarta vattnet. Nu var det bara han
själv som var kvar i vaken. Men hur skulle han
själv komma upp? Ispiggarna han hade haft
bredvid sig fanns ingenstans. De måste ha
försvunnit med skotern i djupet. Han kunde
inte ta sig upp på iskanten. Han fick inget fäste och inte ens tillsammans kunde Charlotta
och jag dra upp honom. Det kalla vattnet hade
på bara några minuter gjort oss stelfrusna alla
tre. Pappa orkade hålla sig kvar i kanten, men
hur länge skulle krafterna räcka? Var kunde
man få någon hjälp? Ingen syntes till och mobiltelefonen som pappa haft i fickan fungerade inte längre.
Charlotta och jag skrek allt vad vi orkade,
men det var bara vinden som svarade med ett
utdraget ylande. Ingenting var längre som det
skulle, allt det roliga var bortblåst och hade
förvandlats till en fruktansvärd mardröm.
– Jesus, hjälp oss, sa jag, mellan hackande
tänder. Charlotta stämde in den enkla bönen.
Pappa gjorde det också, men annars var han
underligt tyst. Han koncentrerade sig på att

hålla sig kvar vid iskanten och försökte samtidigt att få av sig några av de tunga kläderna.
Just som allting kändes som allra värst, var
det som om någon hade vänt mitt huvud så
att jag fick syn på väskan som hade funnits
bakpå snöskotern. Pappa och Charlotta hade
också kastat sina blickar mot den.
– Vad finns i väskan? Kan du se efter Filip,
sa pappa.
Jag hasade mig fram mot väskan och fick
upp den med stelfrusna händer. Verktyg, en
ficklampa, en flaska med motorolja och någonting som såg ut som en rörbit, fast röd.
Det var allt.
– En raket, skrek pappa, en raket! Ett bönesvar, det är vad det är, sa han. Så tog han
sig samman och berättade noggrant hur vi
skulle göra. Charlotta och jag försökte prän-

ta in det som pappa sa i minnet. Nu fanns
ingen tid att förlora. Vi sprang ut en bit från
sundet ut på fjärden, och höll upp raketen mot
himlen. Charlotta drog med stelfrusna fingrar
i avfyrningsmekanismen, men fingrarna vill
inte lyda. Så gav mekanismen äntligen med
sig och det gick att dra ut tampen en bra bit.
Ingenting hände. Vi snyftade båda av förfäran.
Men så med ens slog en orangegul flamma
ut från raketens nedre ända. Charlotta tappade
greppet i förskräckelsen, men jag höll kvar mitt
grepp tillräckligt länge för att se raketen skena
iväg upp mot den mörknande himlen. Väl uppe
slog den lilla gula pricken ut som en blomma
och en stor röd ljusboll lyste upp skärgården.
Förbluffade stod vi och såg på hur ljusbollen
sakta seglade bortåt som en stjärna. För ett
ögonblick tänkte jag på julens granna bollar och
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lysande stjärnor. Raketen lyste länge och väl,
men till sist slocknade den.
Nu märkte vi med ens hur mörkt det hade
blivit. Vi vandrade tillbaka mot pappa och vaken. Han var tröttare och kallare, men fast
besluten att hålla sig fast med skruvmejseln
från väskan. Trots att han låg värst till, var det
ändå han som tröstade oss.
– Jesus har verkligen hört vår bön, sa han.
Han har makt att rädda från döden. Det ska ni
veta, det är det viktigaste av allt. Nu gäller det
att vänta och se och inte misströsta.
Det var bara så svårt att tro att allt skulle
kunna bli bra. Kölden trängde sig igenom de
våta kläderna. Jag hade krupit ihop och höll
på att sjunka i dvala, fast pappa sade att jag
måste försöka hålla mig vaken. Att somna i
snön skulle vara livsfarligt.
Det var Charlotta som först hörde ljudet. Jag
trodde att hon yrade eller hade feberfrossa.
Det lät som en stor båtmotor, men det kunde
det ju inte vara. En bil eller en snöskoter var det
inte heller. Ljudet växte sig starkare.
– Ta fram ficklampan, Filip, sa pappa.
Jag lyste omkring oss, men kunde inte
upptäcka någonting. Det var först när vi märkte att ljudet kom uppifrån som vi förstod att
det var en helikopter. Den kretsade över oss
ett varv med påkopplad strålkastare och landade sedan på isen ute på fjärden. Knappt
hade pontonerna tagit i isen förrän två av sjöbevakningens män kom utrusande. De hade
rep och verktyg med sig. Pappa var snart räddad fast han inte längre verkade orka hjälpa
till själv. Det kändes underbart att få stiga in i
helikoptern bredvid pappa och Charlotta och
få en varm filt omkring sig.
Att få åka helikopter är någonting jag alltid
drömt om, men nu tänkte jag inte alls på det.
I stället kände jag hur spänningen släppte, hur
värmen återvände till kroppen och hur trött
jag var. Vägen till sjukhuset var inte lång, men
både Charlotta och jag måste ha somnat på vägen. När jag vaknade satt mamma bredvid oss.

– Den här febern ni fått går nog ner om
några dagar, sade hon. Har Jesus räddat er så
här långt, så går nog resten också fint. Hon
kramade om mig och knuffade på mig lite väl
hårdhänt. Jag gav till ett litet skrik.
Med ens märkte jag att jag satt kvar i kyrkan och några vände sig om och tittade efter
vem det var som skrek. Mamma trodde att
jag hade somnat och ruskade liv i mig.
– Nej, jag sov inte, viskade jag. Men riktigt
säker var jag inte. Det var bara det att jag tänkte
på Betlehemsstjärnan, som prästen berättade
om. Den måste ha varit röd och den måste ha
sett ut som en nödraket, eller som den stora
röda bollen i vår julgran. Stjärnan berättade ju
för människor att Jesus hade kommit till jorden
från himlen som med en helikopter. Han kan
rädda en från döden om man ropar på hjälp.
Mamma log och hon torkade en tår, tror
jag. Pappa och Charlotta nickade. De visste
precis vad jag menade.
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