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Julpyssel

Julfrid
Efterlysningen

Stanna
uppvandrar
vid krubban
Det
folk som
i
mörkret ska se ett
stort ljus!
Har du hållit en nyfödd bebis i famnen någon
gång? Det har jag gjort och det finns knappt
något som är så mysigt som det. Att snusa
den lilla i håret och titta på de små fingrarna med de pyttesmå naglarna. Det är nästan
som att tiden står stilla! Tänk om vi kunde bli
lika stilla inför julens bebis, Jesus!
I snart två månader har vi sett julpynt, tomtar och glitter i affärerna. Och advent har vi
firat i fyra veckor. Å ena sidan har tiden släpat
sig fram i förväntan på allt som vi längtar efter
med julen och å andra sidan har tiden bara
rusat fram då vi har haft så mycket att fixa
och ordna.
Nu är julen här. Vi äter knäck, tänder ljus,
sjunger julsånger och kollar på Kalle Anka.
Men varför var det egentligen vi firar jul?
Vi firar att Gud blev människa. Att han som
skapat allt: jorden, havet, solen, träden, djuren och människorna, kom hit till oss. Den
dagen då Jesus föddes, för 2000 år sedan,
var det många som missade den stora händelsen. Han kom till det som var hans eget,
och hans egna tog inte emot honom. Kan det
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finnas en risk att vi också glömmer vad julen
handlar om?
Stanna upp en stund och tänk på att Gud
blev människa och kom till oss. Jesusbarnet
som ligger i krubban är Guds Son. Den dagen
då Jesus föddes, var det några herdar som
tog emot hälsningen från änglarna och gick
för att se Jesusbarnet. Herdarna såg barnet
och tackade Gud. Det får vi också göra!
Käre Jesus, kom in i mitt hjärta. Stanna där,
gå aldrig ut igen. Amen.
HENNY JOHANSSON

Men åt alla som tog emot honom gav
han rätten att bli Guds barn, åt dem som
tror på hans namn.
Joh 1:12

ANDAKT
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Julfrid
Det är kvällen innan julafton. Mamma, pappa
och Majken klär julgranen. Majken är alldeles
pirrig i magen av förväntan. Imorgon är det
äntligen julafton. Som hon har väntat …!
Hon hittar de mjuka krubbfigurerna som
hon fått av moster Anki i julklapp. Först hänger hon upp Josef, sedan Maria på grenen
alldeles bredvid. Men Jesus då? Var ska han
rymmas? Hon prövar och flyttar, och flyttar
igen. Till slut får han hänga på samma gren
som Maria.
– Han vill vara nära sin mamma, säger hon
till pappa och pekar.
– Mm, det vill alla bebisar, så det ville nog
Jesusbarnet också, svarar pappa och nickar.
Mamma försöker pynta granen och koka
kola samtidigt, men hon hinner inte hänga
upp så många kulor utan springer mest mellan köket och vardagsrummet.
– Du får sprida på pyntet lite, Majken, säger
hon när hon kommer in och ser hur granen
ser ut.
– Men Jesusbarnet vill vara hos sin mamma, protesterar Majken.
– Så här kan det inte se ut, säger mamma och börjar flytta några kulor som sitter på
samma gren.
Hon flyttar och flyttar, men så kommer hon
plötsligt ihåg kolan och försvinner ut i köket
igen. Majken fortsätter pynta. De vise männen placerar hon på en rad en bit bort från
Maria, Josef och Jesus.
– ÅÅÅ, hörs det plötsligt från köket. Kolan
blev bränd!
Mamma kommer infarande till granen igen
med en svettig hårtest som hänger ner i ansiktet.
– Men Majken, du skulle ju inte sätta allt pynt
bredvid varandra. Titta här, säger hon irriterat och
pekar på en del av granen som gapar lite tom.
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Pappa stryker undan hårtesten från mammas ansikte och stryker mamma över kinden.
– Jag tycker du ska ta en promenad. Granen fixar jag och Majken, och kolan klarar vi
oss utan, säger han.
Mamma nickar kort till pappa och en stund
senare stängs ytterdörren.
Majken blir ledsen och börjar gråta. Pappa
tar med henne till soffan och lyfter upp henne
i knäet.
– Var inte ledsen! Jag tycker att du har
pyntat granen jättefint. Det kommer mamma
också att tycka när hon kommer tillbaka från
promenaden. Nu värmer vi glögg och plockar
fram lite choklad, tröstar pappa.
En halvtimme senare när mamma kommer
in genom dörren ljuder julsånger från stereon. På soffbordet brinner ljus, glöggen ryker
och i soffan sitter Majken i pyjamas och äter
choklad.
Mamma skyndar sig av med skorna och
kommer in med jackan på. Hon sjunker ner
på golvet framför Majken.
– Förlåt mig, Majken! Förlåt att jag var så
irriterad och arg.
Hon vänder sig till pappa också.
– Förlåt mig, älskling!
Pappa pussar mamma på pannan och ler
finurligt.
– Du blandade ihop det. Det var julfriden vi
skulle jaga efter, inte jaga upp oss av stress.
Titta så fint granen lyser!
Mamma ställer sig upp. Går fram till granen och tittar. Sedan tar hon av sig jackan och
kryper upp i soffan mellan Majken och pappa.
– Det är inte bara Maria och Josef som vill
vara nära Jesusbarnet. Det vill jag också! säger hon och drar Majken till sig i en kram.
HENNY JOHANSSON
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PappersAnglar

Häll lite lim på halva långsidan på den ena halvmånen.

5.

Vrid ihop samma halvmåne till en kon.

6.

Detta behövs:

1.

"
Använd skålen som mall för att rita upp en cirkel
på pappret.

2.

Tryck fast konen på den andra halvmånen så att det
blir som en ängel med vingar.
Häll lite lim i mitten på den andra halvmånen.

8.

7.

Klipp ut cirkeln.

3.

Klipp cirkeln i två halvmånar.

4.
Avsluta med att limma fast bokmärket som ansikte
på ängeln.

9.

TIPS! Vill du hänga upp ängeln,

i t ex julgranen, trär du en tråd genom
hålet i konens spets. Sätt sedan en pärla
i trådändarna så att tråden stannar
kvar när du hänger upp ängeln.
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Efterlysningen
– Alexander Johansson var vid försvinnandet
klädd i blå jacka, jeans, röd keps och bruna
skor.
Radiorösten hördes tydligt just när Isak
kom in i köket.
– Ett viktigt meddelande till allmänheten.
Den försvunne tolvårige Alexander Johansson försvann från sitt hem i …
Lillasyster rev ner sin tallrik i golvet och
oljudet dränkte fortsättningen. Men Isak hade
hört nog. Ett ögonblick var det som om hela
köket gungade. Mamma, som plockade upp
tallriken från golvet, och lillasyster i barnstolen, som otåligt slog med skeden i bordet …
alltihop var med ens som en dimma. Han blev
stående med hängande armar.
– Det var då för väl att tallriken var tom och att
den inte gick sönder, hörde han mamma säga.
Så fick hon syn på honom.
– Men vad är det? Har det hänt något?
– Nej, nej, sa han snabbt med en röst, som
han inte kände igen.
Han skakade på huvudet. Nej då, det var
ingenting.
– Men kom och ät frukost då! Han gick de
få stegen mot bordet och satte sig. Framför
honom stod fil och müsli. Lillasyster hade fått
sin portion och hade börjat äta. Som vanligt
rann en del ner i haklappen. Mamma satt
bredvid henne, radion spelade musik och allt
var precis som det brukade.
Eventuell information om den försvunne
tolvårige Alexander Johansson …
Isaks hand darrade och müslin spreds över
bordet. Nej, han kunde inte äta något. Han
mådde illa. Han sköt tallriken ifrån sig.
– Är du sjuk, Isak?
– … iförd blåjacka, jeans, röd keps och bruna skor …
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– Isak!
– Vadå? Nej, jag är inte hungrig.
Mamma såg forskande på honom.
– Du brukar ju kunna äta på morgonen.
Varför kunde hon inte låta honom vara i
fred? Han mådde dåligt och han skulle aldrig
bli glad igen. Han hörde hela tiden rösten inne
i sitt huvud: ”den tolvårige Alexander Johansson ...”
Han reste sig, men benen kändes svaga
och darriga. Han måste få tag på Oliver! Ja,
han måste prata med Oliver. Som om det
skulle hjälpa … Som om något skulle kunna
hjälpa …
– Ska du inte öppna julkalendern? undrade
mamma.
Han ville svara att han inte brydde sig om
det. Jag bryr mig inte om jul eller någonting,
som det är nu. Men han tvingade sig att gå
bort till den fina kalendern som mamma hade
gjort med färggranna paket i olika färger. Den
hängdes upp på köksväggen varje år och nu
hängde där fem paket. Han knöt upp snöret,
tog ner det lilla paketet och öppnade det. En
Rubiks kub i miniformat. Om det hade varit
en vanlig morgon skulle han blivit väldigt glad.
Men nu …
Han försökte le mot mamma och tacka.
Hon såg så undrande på honom och han blev
rädd att hon skulle föreslå att han skulle stanna hemma från skolan. Men han måste få tag
på Oliver!
Isak flydde ut ur köket fick tag i sin ryggsäck och jacka och flög nerför trapporna och
ut.
Ja, de hade varit dumma mot Alex. Han visste det så väl. Och det var han och Oliver som
hade varit värst. Alla i klassen kunde vittna
om det. Det var så tacksamt att mobba Alex.

Han liksom inbjöd till det. Som han grät och
skrek! Det var kul att höra. Ja, det hade nästan blivit en form av underhållning på rasterna
och efter skolans slut. Och lekarna och skämten blev grövre och grövre. Den röda kepsen
ven genom luften och hamnade på taket till
cykelstället, den blå jackan hamnade i tvättstället där vattnet sprutade – eller också inne
på tjejernas toalett. Och så var det så roligt att
förfölja Alex när han skulle hem …
Men det hade aldrig varit meningen att det
skulle sluta så illa. Nej, det hade aldrig varit
meningen.
Isak sprang längs gatan. Bilden av Alexs
förgråtna och olyckliga ansikte förföljde honom. Mer än en gång hade han tänkt att det
fick det vara slut på den här mobbningen.
Bara det nu inte hänt något – något hemskt
som aldrig kunde rättas till …
Han måste få tag på Oliver! Han visste inte

själv varför det var så nödvändigt, men han
fick tårar i ögonen av besvikelse när han stod
utanför Olivers dörr och ingen öppnade. Han
ringde igen – länge – och väntade. Men Oliver
hade tydligen gått till skolan redan och föräldrarna var på sitt arbete.
Långsamt vände Isak om och började gå
nerför trapporna. Det var ingen brådska längre. Det fanns ingenting som brådskade. Nu
visste alla i klassen vad som hänt. Och alla
visste vems felet var …
Det hade börjat snöa. Stora, vita flingor dalade ner. Några damer, som han mötte, sa till
varandra, att nu blev det nog en vit jul. Isak
hade nästan glömt att det var jul om bara några dagar. Att det låg julklappar i skåpet. Att de
skulle bli många på julafton. Han hade nästan
glömt alltsammans. Och hur skulle man kunna fira jul om inte Alex hittades, eller om han
hittades för sent … Tankarna gjorde att Isak
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började småspringa och han grät medan han
sprang.
Han skulle ju till skolan, det var därför han
var ute, men plötsligt befann han sig på Alexs
gata och blev stående, tätt tryckt intill porten
mittemot där Alex bodde.
De hade ofta följt efter Alex hem, antingen
bara han och Oliver eller också ett helt gäng.
En gång hade Alexs pappa kommit just när
de ställt sig i en ring runt Alex för att hindra
honom att gå in. De hade dragit sig undan
snabbt då de såg pappan komma och de som
var minst modiga hade stuckit iväg innan pappan nådde fram. Men resten hade blivit stående. Om det behövdes skulle de skylla allt
på Alex, att det var han som ställde till bråk.
Men det var Alex som fick en utskällning
av sin pappa.
– Nog är du väl man till att klara upp saker
och ting i stället för att smita din väg, hade
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pappan sagt och tagit Alex hårt i armen. Vad
är du för en fegis?
Det hade känts så pinsamt och orättvist
och de hade skyndat därifrån. I går var det
bara han och Oliver som följt efter Alex. Då
hade Alex inte smitit in genom porten fast
han hade försprång. Han hade slängt ifrån
sig sin ryggsäck och fortsatt neråt gatan och
svängt runt gathörnet in på en annan gata.
De hade följt efter honom, jagat honom hit
och dit, tills han plötsligt försvann in på en
bakgård. Sedan var han som uppslukad av
jorden. Hur de än letade kunde de inte hitta
honom och till slut gav de upp. När de gick
förbi Alexs port på tillbakavägen såg de den
blå ryggsäcken ligga där.
Men nu låg det ingen blå ryggsäck där. Den
var borta. Någon måste ha tagit in den.
De ville ju bara skoja med honom, tänkte
Isak. De skulle inte ha rört honom. Alex borde

ha förstått att de bara ville skrämma honom.
Eller förstod han inte det?
Det kan bli för mycket för en människa, hade
mamma sagt en gång, när hon läste om någon
som försvunnit hemifrån eller brutit ihop.
Tänk om det blivit så för Alex!
Vågade han inte komma hem av rädsla för
att hans pappa skulle kalla honom feg och
svag? Eller hade han sprungit så långt att han
inte kunde hitta hem? Eller hade han gömt
sig någonstans och stannat där hela natten,
ensam i kylan? Eller hade han bestämt sig för
att aldrig återvända till sina mobbare?
Isak såg återigen Alexs plågade ansikte
framför sig.
Om jag bara hade vetat att han tog det så
hårt, tänkte han och rynkade ögonbrynen.
Men visst hade han vetat! Han hade alltid
vetat.
Isak ryckte till, då han såg Alexs pappa
komma ut genom porten. Han stod stilla
med händerna i byxfickorna, medan han tittade uppför och nerför gatan. Isak höll andan.
Alexs pappa var alltså inte på arbetet.
Isak kunde gå fram till honom och berätta
hur det var. Hur Alex stuckit iväg i går. Att han
försvunnit in på en bakgård … Men vad skulle
det göra för nytta? Alex var i vilket fall som
helst inte kvar där. Och förresten vågade Isak
inte berätta.
Alexs pappa hade fått syn på honom och
Isak fick bråttom att fortsätta. Han gick längs
muren och började sedan springa. Han skulle
komma för sent till skolan, det visste han. Det
var inte därför han sprang.
Det betyder ingenting längre, tänkte han,
medan han gick över skolgården. Ingenting
betyder något längre.
Han gick in i korridoren. Ljudet från klassrummet trängde ut till honom genom den
stängda dörren. Undervisningen hade börjat.
Isak stod stilla en stund och försökte andas
lugnt. Så knackade han på dörren och gick in.
Han blev stående innanför dörren. Det kän-

des som om han inte skulle orka ta ett steg till.
– God morgon, Isak! Det var trevligt att se
dig, sa läraren. Vi visste inte vart du tagit vägen. Var det väckarklockan som strejkade?
– Ursäkta, började Isak, men så tystnade
han.
Blicken drogs automatiskt bort mot Alexs
bänk. Han visste att den tomma platsen skulle slå emot honom, men han måste se. Och
nu blev han för andra gången den här morgonen stående med hängande armar och bara
stirrade tills Alex lyfte blicken från sin bok och
stirrade tillbaka.
En oerhörd känsla av lättnad strömmade
genom Isak och fick honom att le.
– Lyssnade du på radion i morse? frågade
läraren som såg Isaks blick. Jag förstår att du
tänkte samma sak som jag. Att det var Alex
som var borta. Men det var en annan Alex och
han har förresten kommit tillbaka välbehållen,
hörde jag, just innan vi började lektionen.
Läraren småskrattade och puttade till Isak
som fortfarande stod orörlig på samma fläck.
Nu skrattade hela klassen. Isak såg så rolig ut
där han stod som fastnaglad. Men det gjorde
ingenting. Absolut ingenting!
– Sätt dig nu så ska vi se om du kan få fram
några böcker, skojade läraren. Det ser nästan
ut som om du inte är riktigt vaken än.
– Jodå, log Isak och satte fart mot sin bänk.
Gång på gång under lektionen såg han på
Alex. Aldrig hade Isak kunnat föreställa sig att
han skulle bli så glad över att se Alexander
Johansson.
Förresten han hette väl inte Johansson?
Nu när Isak tänkte efter kom han på det. Alex
hette ju Jonasson. Isak log för sig själv. Då
hade han inte behövt vara orolig. Men en sak
visste han. Aldrig mer skulle han mobba någon! Aldrig mer.
UR LUTHERSK BARNTIDNING
OMARBETAD AV HJ
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Sju julgäster

Jag är julpsalmen. Alla känner nog mig. Jag har sjungits hundratals, ja tusentals gånger på julfester, i kyrkor och i hem. På samma sätt som julens
glädjebud vill jag förmedla julens glada budskap till dig. Jag vill sjunga om
syndares frälsare och tacka honom för hans stora nåd och kärlek.
ETT BARN ÄR FÖTT TILL GUDS BEHAG. SVPS 128:6

Sju julgäster heter ett julspel som barnen i Immanuelförsamlingen, i Göteborg, hade övat in. Nu
får också ni träffa de sju gästerna som vill komma och hälsa på i varje hem när det är jul. Deras
önskan är att ni välkomnar dem och tar emot dem!
NÄR MÖRKRET STÅR TÄTT OMKRING GÅRDAR OCH HUS ... DNS 133:1-2

Jag är julfriden. Jag kommer från himlen som Guds budbärare. Jag kommer till alla människor mitt i deras ofrid och oro.
Jag kommer för att berätta ett gammalt men ändå nytt budskap: ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor
som han älskar.”
NU BJUDER HAN LYCKA, FÖRLÅTELSE, FRID ... DNS 133:3

Jag är julens glädjebud. Jag kommer med
glädjande ord från Gud själv. Hör vad jag
vill berätta för er denna jul: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för
hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt
er i Davids stad. Han är Messias, Herren.”
Hör och var glad! Det är just för dig som
Frälsaren är född!
HAN KOMMER TILL JORDEN ATT BRINGA ... SVPS 108:3

Jag är julängeln. En mörk natt kom jag
till några trötta och rädda herdar som
vaktade får på ängarna utanför Betlehem. Jag är så glad att just jag fck berätta för herdarna om barnet som Gud
hade sänt.
Den här julen hoppas jag att du i ditt
hjärta vill säga som herdarna:
”Vi måste gå in till Betlehem och se det
som har hänt och som Herren
har låtit oss veta!”
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STORA STUND, HELIGA STUND! ÄNGLARS HÄR SLÅR SIN RUND ... SVPS 114:2

Jag är julstjärnan. En gång var jag
vägvisare för kloka män från Österns länder. Jag vill visa dig vägen
till Jesus krubba. Jag önskar att jag
kunde stråla så klart att du kunde
hitta barnet i krubban och se undret
som har skett: Guds son, han som
är Messias, Herren, har kommit till
oss.
SE, STJÄRNANS LJUS GÅR FRAMFÖR DEM ... SVPS 128:4

Jag är julljuset. Varje jul beundrar
du mitt varma sken och blir glad.
Och varje jul blir du ledsen då mitt
ljus slocknar. Men jag vill inte att du
ska beundra mig. Jag vill att du ska
se förbi mig och se på Jesus.
När jag brinner, lyser och värmer,
påminner jag om Jesus som är
världens ljus.
NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS ... SVPS 116

Jag är julgåvan. En gäst som många längtar efter. Min högsta önskan
är att få påminna er alla om den gåva som Gud har gett. Den gåvan
kom inte inslagen i vackra julpapper. Guds gåva kom till oss bland hö
och halm. Ändå är den gåvan den största och mest värdefulla gåvan.
Jag hoppas att Guds julgåva, Jesus, får bli din bästa gåva den här julen.
TACK, DU LILLA JESUSBARN, ATT DU BLEV MIN BROR ... GLAD SÅNG

... och vi är julkören som sjöng alla
sånger och berättade er om de sju gästerna!

God Jul
till er alla!
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CYKELTJUVAR

Jona sitter i bilen och väntar på mamma.
Hon ska hämta lillebror från förskolan och
sen ska de åka till affären för att köpa julklappar. Det blir kul att överraska pappa med en
nyckelspårare, tänker Jona. Han har kollat upp
prylen på nätet och är övertygad att det är den
perfekta julklappen till pappa. Hans nycklar
kommer bort alldeles för ofta. Lillebror kan
få en bok … eller en mössa med hans namn
på. Han har sett en sådan på ett reklamblad.
”Isak” ska det stå med gula bokstäver på en
svart mössa. Snyggt! Jona nickar för sig själv
medan han fördjupar sig i ett spel på sin telefon. Det är en figur som åker snowboard
som ska undvika alla exploderande köttbullar.
Jona är ganska skicklig men just när han ska
komma i mål träffar han en farlig köttbulle och
snowboardåkaren ramlar nerför stupet.

Jona lyfter blicken. Aha, där kommer Elsas
pappa för att hämta Elsas lillasyster. Elsa går i
hans klass. Han kommer snabbt och parkerar
sin cykel vid cykelparkeringen. Elsas pappa ser
stressad ut när han skyndar sig in i förskolan
och Jona noterar att han inte låste sin cykel. Jag
skulle nog gjort det, tänker Jona, om jag hade
en så fin cykel! Kommer aldrig mamma förresten? Jona sträcker på halsen för att se bättre in
på skolgården. Hon har ju varit inne på förskolan
jättelänge. Hon pratar säkert med fröken eller så
behöver lillebror gå på toa. Jona suckar.
Två äldre killar går förbi parkeringen. De går
mot cykelparkeringen, pratar och skrattar. Efter
att ha snabbt tittat runt tar en av de den olåsta cykeln och hoppar på. Den andra sätter sig
snett på pakethållaren och de drar iväg. Jona
är så överraskad att han inte får fram ett ljud.

Det enda han hinner är att lyfta sin mobiltelefon och med darrande hand ta ett kort på pojkarna som i full fart försvinner nedför backen. Han
hoppar ut ur bilen och börjar springa efter dem
när han hör mamma ropa bakom hans rygg.
– Vart ska du Jona?
– Mamma! Jona är alldeles andfådd av upphetsning. Två pojkar tog precis Elsas pappas
cykel!
– Vad säger du? Här vid skolan? Precis
framför näsan på dig?
– Jag tror inte att de såg mig inne i bilen. Vi
måste försöka att köra ikapp dem!
– Vi kan ju försöka.
Mamma låter inte så entusiastisk.
– Där nere är många smågator, det blir inte
lätt att hitta dem. Men hoppa in i bilen ni!
Jona och lillebror kryper in i bilen och mamma
kör nedför gatan. De kör genom bostadskvarteret och flera smågator men ser varken pojkarna
eller cykeln. Lillebror ropar till varje gång han ser
någon människa eller cykel. Han är övertygad
om att han kommer ta fast tjuvarna.
– Nej, det går ju inte, suckar mamma. Vilka
busar! Nu måste jag ringa Elsas pappa som
säkert undrar var hans cykel har tagit vägen.
Mamma ringer och berättar vad som har hänt.
Mitt i samtalet vänder hon sig mot Jona.
– Hur såg de ut? frågar mamma.
– Jag hann inte se så mycket. De såg ut
som att de kunde gå i åttan eller nian.
– Men mamma!
Plötsligt kommer Jona ihåg.
– Jag har en bild på dem!
Han sträcker ivrigt fram sin mobiltelefon. Mamma tittar noga på den suddiga bilden.  
– Tyvärr har du rört telefonen när du tog
den. Man ser inte så mycket.
– Nej, säger hon i telefonen, Jonas bild är inte till
så mycket hjälp. Efter samtalet åker de till affären.
Mamma säger att man kan inte göra så mycket
mer. Elsas pappa kommer att polisanmäla stölden
men han får förmodligen inte tillbaka några pengar
från försäkringsbolaget eftersom cykeln var olåst.

– Mamma, kan vi inte göra något mer? Gå
runt i kvarteret och kolla om vi hittar cykeln?
– De har säkert ställt cykeln inomhus, i källaren eller garaget och då går den ju inte att hitta.
Jona handlar julklapparna, men han tänker hela
tiden på den stulna cykeln. Gång på gång kollar
han på bilden och grämer sig över att han inte lyckades ta ett bättre kort. Den ena killen har en vanlig mörkblå jacka på sig. Precis som tusen andra,
tänker Jona. Han har vänt sig tillbaka men tittar ner
så att ansiktet inte syns. Han har en svart mössa
med något som ser ut som gula bokstäver. Den
andre har en vinröd bomberjacka. Det är ju inte så
vanligt, tänker Jona. Han har en plan.
Hemma på datorn kollar han upp alla högstadieskolor som finns i närheten. Det är tre
stycken.
På onsdag då han har en kortare dag i skolan bestämmer sig Jona för att gå på detektivuppdrag. Han ska cykla runt till alla skolor och
fråga om någon känner igen pojkarna. Snart
inser han att det är läskigare än han trott att
gå till andra skolor. Han får känslan av att alla
stirrar på honom. Han går in på en av högstadieskolorna. Det är lektionstid, men han träffar en tjej i korridoren. Han visar bilden och
frågar men hon har inte sett pojkarna och känner inte igen jackan. Jona får syn på vaktmästaren och skyndar efter honom. Vaktmästaren
är lite misstänksam först, men efter har hört
Jonas berättelse, kollar han på bilden.
– Nej, jag tror inte att de de är från vår skola, säger han till sist. Men det är svårt att se.
Jona cyklar vidare till nästa skola. Där kommer han själv gå när han börjar sjuan. Vid ingången måste man passera receptionen. Han
visar bilden för receptionisten och frågar om
hon känner igen pojkarna på bilden. Kvinnan ser
noga på bilden men skakar sedan på huvudet.
– Nej, jag tror inte att jag har sett dessa två
i vår skola, säger hon. Men jag kan ta ditt telefonnummer och hålla lite extra utkik, lovar hon.
Jona känner hur humöret sjunker. Det är
visst omöjligt att hitta dem! Han stannar till vid
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sista skolan på hans lista. Där är det alla klasser
från förskoleklass till nian. Barnen på fritids är
ute och leker på skolgården. Han går till en av
lärarna och visar bilden. Läraren skakar på huvudet. Nej, han har inte sett pojkarna.
– Men jag är ju bara på fritids och har inte
koll på de äldre, säger han. Några yngre elever
har redan flockats runt Jona och läraren.  
– Vad gör du här? Vad heter du? frågar en flicka.
Jona tvekar men till sist visar han bilden
för barnen.
– Har ni sett de där killarna här i skolan?
Alla sträcker på halsarna.
– Den här måste vara Jocke! ropar en liten
kille med pipig röst och pekar på killen med
röda bomberjackan. Han har en sådan cool
jacka och går i nian.
– Ja, han är jättecool!
En annan pojke håller med.
Jona tackar och skyndar därifrån. Hans hjärta
bankar. Tänk, om han har lyckats att ta reda på
cykeltjuven!
På kvällen berättar han allt för mamma och
pappa. De lyssnar och funderar en stund.
– Vi får väl ringa Elsas pappa, säger pappa.
Han kanske bör kolla upp om det stämmer.
Du får skicka bilden till honom.
Efteråt läser de aftonbön. ”Du ska älska din
nästa som dig själv, då gör ni rätt” läser pappa
från Jakobs brev. Jona funderar.
– Det var bra att du ville hjälpa Elsas pappa
med cykeln, säger pappa.
– Det är inte så lätt, säger Jona. Jocke då?
Jag är inte snäll mot honom om han kommer
att åka fast.
– Att agera mot det
som är orätt och fel är
inte lätt men alltid rätt,
säger pappa. Det är
kärleksfullt mot dem
som gör fel för då får
de chansen att rätta
till det som blivit fel.
– Kommer du ihåg,

Jona, när vi var på utflykt till Öland? frågar
mamma. Då var Isak bara två år.
Jona rynkar på pannan och försöker minnas.
– Vi var vid havet och kollade på Byrums
raukar. Isak tyckte att det var spännande med
klipporna och sprang mot dem hela tiden och
vi var tvungna att jaga och hålla fast honom,
annars hade han nog ramlat ner. Han var jättearg, skrek, slogs och grät för att han inte
fick som han ville. Men det var kärleksfullt av
oss att stoppa honom annars hade han kanske ramlat ner och slagit ihjäl sig. Förstår du?
Att visa kärlek betyder inte alltid att man är
snäll och låter andra göra precis som de vill då
de kan skada sig själva och andra.
Nästa dag är Jona spänd hela dagen. Hur
går det för Elsas pappa, tänk om de får tag på
fel kille … Han har ont i magen.
På kvällen ringer pappas telefon. Det är Elsas pappa i luren och de pratar en bra stund.
Jona försöker lista ut från pappas korta svar
vad som har hänt. Men det är inte så lätt, eftersom det är Elsas pappa som pratar mest. När
pappa har lagt på, vänder han sig mot Jona.
– Jag får väl framföra ett tack till detektiven, säger pappa och ler när han lagt på luren.
– Då var det Jocke som tog cykeln! utbrister Jona.
– Ja, tyvärr var det han och en annan kille
i klassen som tog cykeln. Elsas pappa hade
varit i skolan och letat reda på deras klassföreståndare som kunde bekräfta att det var pojkarna från hans klass. När de fick veta att någon
tagit bild på dem erkände de stölden. Egentligen behövde de inte själva cykeln, de hade
bara velat ha skjuts hem. Precis som mamma
sa, hade de parkerat cykeln i en källare.
– Men hur kunde Elsas pappa vara säker
på att det var rätt pojke? Bilden var så suddig!
– Det låter jag detektiven själv klura ut! säger pappa och blinkar med ögat.
Vad tror du?

Julbebis
På julaftonsmorgon smyger De går till köket och hittar far- Tyra vet inte om hon ska
skratta eller gråta.
Tyra och Alva sig in till mamma mor i soffan.
och pappa. Men sängen är tom!

Nu kommer
bebisen!

Det blir ingen jul utan
mamma och pappa!

Farmor försöker trösta. Hon la- Plötsligt hör de mammas röst. Mamma lägger fram två paket.
gar god frukost och läser bok.

God jul
storasystrarna!

Men Tyra och Alva vill inte
öppna.

God jul, storasyster
Tyra!
God jul, storasyster
Alva!

Senare på kvällen sitter de vid Tyra ser på lillasyster.
krubban och läser julevangeliet.

Guds julklapp till oss
är Jesus.

Siri var bästa
julklappen i år!

Jag vill se bebisen!

SVARET HITTAR DU PÅ SIDAN 19!
INESE P JOHANSSON
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Julsudoku

Facit på Droppens hemsida!

Gåvor till Jesus
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De tre vise männen gav Jesusbarnet tre gåvor.
- Måla de kulor som är lika i samma färg och dra
ett rakt streck mellan dem. Plocka bokstäverna på ___ ___
strecken och bilda den första gåvan.
___ ___
- Plocka bokstäverna från kulorna. Det är
bokstäverna till nästa gåva!
- Ringa in återstående bokstäver och bilda den sista gåvan!

M

Hitta var varje liten ruta hör hemma på bilden och skriv den rutans bokstav på linjen under.

Placera figurerna så att
- varje rad innehåller alla fyra figurer
- varje kolumn innehåller alla fyra figurer
- varje större ruta (4X4) innehåller alla fyra
figurer
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Vad står det på julkortet?
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Julens gåva är drSppens julnummer. Snart börjar vi ett nytt år fullt av berättelser, kluriga
uppgifter, andakter och reportage. Genom att prenumerera får du 18 nummer med massor
att läsa under ett helt år!
Pris och kontaktuppgifter finns på sidan 23 och på vår hemsida droppen@elmbv.se
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ELSAS PAPPA FÖRSTORADE BILDEN OCH SÅG ATT JOCKES KOMPIS HADE EN NAMNMÖSSA. PRECIS LIKADAN SOM JONA VILLE KÖPA TILL SIN LILLEBROR! SÅ FICK HAN REDA PÅ POJKENS NAMN.

JulIGT & KLURIGT

BANDITEN PÅ
ASHLEY DOWNS
DAVE OCH NETA JACKSON

Curly är en tolvårig, föräldralös pojke som levt på Londons gator. Tillsammans med tre vuxna
män rånar han en man som är på väg till barnhemmet Ashley Downs med pengar. Efter några
dagar åker de fast. Istället för fängelse hamnar Curly själv på Ashley Downs, men vetskapen
om var hans kompanjon har gömt pengarna driver honom att lämna barnhemmet. Dagen innan
julafton är han tillbaka i magasinet där han bodde tidigare - nu ska pengarna bli hans!

Jul för någons syster
Curly drog fram en hel bunt sedlar. Han
lade tillbaka den och tog fram en näve mynt
… några var till och med av guld. Jag är rik,
tänkte han. Tanken gjorde honom alldeles
kallsvettig.
Han skulle vilja ta pengarna och fly från
magasinet så fort han kunde, men han sa till
sig själv att det var bättre att ställa tillbaka allt
som det var när han kom. Ingen annan visste
att pengarna fanns här, men det vore idiotiskt
att avslöja att jag har varit här och letat efter något. Polisen kanske till och med skulle
kunna lista ut vad som fanns i det där hålet i
väggen om de hittade det.
Han satte ner ljuset igen. Så insåg han att
han aldrig skulle kunna sätta tillbaka stenen
med bara en hand. Han satte motvilligt ner
pengapåsen och lyfte tillbaka stenen på dess
plats. Han reste upp bordet och lade tillbaka
sakerna på det som han trodde att de kunde
ha legat och sedan tog han upp påsen med
pengarna.
Insidan av magasinet tornade upp sig, högt
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och mörkt, och hans lilla ljus lyste bara upp ett
litet område. När han blåste ut det, skulle han
famla omkring i beckmörker igen och kanske
gå rakt in i saker och tappa pengarna, tänkte
han oroligt. Så fick han en idé och gick försiktigt mot bakdörren. Jag kanske kan öppna
låset från insidan, tänkte han.
Och visst, där satt nyckeln på insidan av låset. Curly vred om och dörren öppnades. Han
lämnade dörren öppen och tog med sig ljuset
tillbaka till bordet. När han blåste ut det blev
det lika mörkt som förut, men bakom honom
visade det svaga ljuset från dörröppningen
vägen ut.
Han stängde dörren bakom sig, tog ur
nyckeln och låste dörren från utsidan. Sedan
kastade han nyckeln på marken utanför, som
om någon hade råkat tappa den där. Han gick
runt hörnet och stängde plåtluckan vid kolboxen. Han hade klarat det. Han var ute ur magasinet med pengarna i handen!
En timme senare satt han på puben Cracker Box med en stor skål kycklingsoppa fram-

för sig. Han hade tagit lite pengar från påsen
och stoppat i fickan, så han inte skulle behöva
visa påsen for någon när han betalade för det
han köpte. Påsen hade han bundit fast innanför jackan, så att den inte syntes. Den varma
maten smakade härligt och han hade redan
betalat för ett rum på ett värdshus längre ner
på gatan. Hur många gånger hade han inte
gått förbi där och önskat att han kunde få sova
i en varm säng, bara en natt? Nu kunde han
bo där i en vecka, en månad, så länge han
ville! Livet var härligt. Och imorgon är det julafton, tänkte han för sig själv.
Han försökte komma ihåg hur jularna hade
varit när han var liten, hemma hos mamma
och syskonen. Han hade många tråkiga minnen, men det hade också funnits bättre tider
när de sjöng julsånger vid brasan, när mamma
berättade om Jesusbarnet, och när de åt ugnsbakade äpplen och plumpudding. Och en gång,
mindes han, hade de till och med ätit julgås.
Trots sin tur och sina pengar, var han ledsen för att han inte hade någon familj fira jul
tillsammans med. Han började fantisera om
hur barnen på Ashley Downs firade jul. De
hade övat på en pjäs innan han gav sig av. Han
skulle ha spelat en av herdarna som vaktade
får när änglarna berättade att Jesus hade blivit
född. Jag undrar vem som fick min roll, tänkte
han.
Hans drömmar avbröts av ett ljushårigt
barn, några år yngre än han själv, som började sjunga en julsång i andra änden av rummet
nära baren. Barnet var smutsigt och magert
och sjöng med tunn, ljus röst. När sången var
slut tog barnet av sig en lortig keps och gick
från bord till bord för att få pengar.
Curly hade fickan full med mynt, men tänkte inte lägga något i mössan. Men när barnet
kom till hans bord såg han till sin förvåning
att det var en flicka. Han tittade närmare på
hennes smutsiga ansikte och såg att det inte
bara var smuts. Flickan hade en blåtira runt
ena ögat och röda, ojämna fläckar på kinderna

efter kalla frostnätter. Hon har sovit utomhus,
tänkte han.
Han grävde fram ett stort mynt och släppte
det i flickans mössa. Ett stort leende spred
sig över hennes smala ansikte och plötsligt
påminde hon honom om hans syster. Han
knep ihop ögonen för att stänga ute synen av
henne. Varför påminner alla ljushåriga flickor
mig om min lillasyster? När han öppnade ögonen igen hade flickan gått tillbaka till baren
och börjat sjunga en annan julsång.
Curly slevade i sig det sista av soppan
och försökte se sin syster framför sig. Hon
var egentligen inte lik den här flickan, men
han kom ju inte riktigt ihåg hur hon såg ut.
Varje gång han försökte, smälte bilden ihop
med flickan som sjöng julsånger, eller den lilla
flickan som gick med kvinnan i den grå sjalen
från kyrkan, eller någon av flickorna på Ashley
Downs.
Han hade förlorat sin syster och nu bleknade också minnet av henne.
När den lilla sångerskan kom fram igen
med mössan i handen, la ingen pengar i den,
men Curly visste vilket slags liv hon levde.
Han hade levt likadant! Han visste att ingen
borde behöva sova på gatorna och tigga för
att få mat. Och dessutom: hon var ju någons
syster.
Han stoppade handen i fickan igen och tänkte ge henne så mycket att hon kunde köpa mat
för flera dagar och kanske få någonstans att
sova. När han tittade upp log hon igen och väntade ivrigt på hans gåva. Men han insåg att det
egentligen inte skulle hjälpa henne. Om några
dagar skulle pengarna vara slut, och hon skulle
ha det lika illa som förut. Hon kanske inte ens
överlever vintern, tänkte han.
– Följ med mig, sa han och gick före henne
ut, där lyktan som hängde utanför dörren lyste på hennes ansikte.
– Jag har pengar, sa han ivrigt. De räcker
för oss båda två. Du kan bo hos mig.
Flickan såg rädd ut. Andra hade kanske
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sagt likadant, och sedan varit elaka mot henne. Curly såg att hon tänkte springa därifrån.
– Nej, vänta, sa han och tänkte snabbt.
Det måste finnas ett bättre sätt, ett som
skulle räcka länge, ett som skulle ge henne
ett hem och folk som skulle älska henne och
ta hand om henne. Hon behövde mer än vad
han kunde ge henne, trots alla hans pengar.
– Vad du behöver är Ashley Downs, utbrast han.
– Va?
Den lilla flickan såg misstänksamt på honom.
– Jag sa att du behöver bo på ett barnhem
som Ashley Downs.
Flickan fnyste.
– Barnhem är för rika barn, inte för såna
som jag. Du vet ju ingenting, sa hon och började gå därifrån.
– Inte Ashley Downs.
Curly sträckte fram handen och lade den
mjukt på hennes axel.
– George Müller startade det för barn som
du … och jag. Jag … jag ska åka dit imorgon,
stammade han.
Han visste knappt vad han sa.
– Och jag kan ta dig med, om du vill. Det
kan få bli din julklapp.
– Jag har inte fått någon julklapp sedan
mamma dog, sa den spinkiga flickan och ett
litet leende smälte hennes hårda min. Men
varför skulle de ta emot oss?

– Jag bodde där förut.
Curly tänkte snabbt och visste med ens
vad han måste göra.
– Och … och jag har en massa pengar som
jag ska lämna till Mr Müller. Han är väldigt
snäll, som en pappa och dessutom bad han
mig komma tillbaka.
Flickan tittade på Curly en stund och försökte bestämma sig för om hon skulle tro på
honom eller inte. Till slut sa hon:
– Okej. Jag följer väl med dig, om du tycker
det är så bra.
– Det är mycket bättre än gatorna i London,
det kan jag lova dig. Nu går vi in igen, så ska
du få något att äta.
Medan flickan hungrigt slukade en bit bröd
och en skål kycklingsoppa, tänkte Curly på
vad han hade lovat. Jag är inte tvungen att
lämna tillbaka pengarna, tänkte han. Det här
var ju trots allt hans stora chans att bli rik.
Jag skulle kunna lämna flickan där och sticka
igen, utan att säga något om pengarna. Men
ju längre han tittade på den smutsiga flickan,
när hon hungrigt slevade i sig soppan, desto
mer insåg han att pengarna inte var hans. De
tillhörde barnhemmet och skulle användas för
barn som den här flickan – och honom själv.
Det är ett bra ställe, erkände han för sig själv.
Kanske, men bara kanske, stannar jag också.

Julevangeliet
Och det hände vid den tiden att från kejsar
Augustus utgick ett påbud att hela världen
skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig,
var och en till sin stad.Så reste också Josef från
staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var
av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade
som var havande.
Medan de befann sig där var tiden inne för
henne att föda, och hon födde sin son, den
förstfödde. Hon lindade honom och lade
honom i en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem i gästrummet.
I samma trakt fanns några herdar som låg ute och
vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de blev mycket rädda. Men

ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om
en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare
fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött
barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln
en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden
bland människor som han älskar.”
När änglarna hade lämnat dem och återvänt till
himlen, sade herdarna till varandra: ”Vi måste gå
in till Betlehem och se det som har hänt och som
Herren låtit oss veta!” De skyndade i väg och fann
Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När
de hade sett det, berättade de vad som var sagt till
dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så
som det hade blivit sagt till dem.
LUKASEVANGELIET 2 :1-20
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Lös korsordet. Plocka bokstäverna och skriv i rutorna nedan!
Skicka in ordet du fick till Droppen senast 28 december.
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Julgranen har tappat allt pynt i tidningen! Hur många julgranspynt hittar du?
Skriv svaret i rutan och skicka till droppen@elmbv.se
eller 0722457707

25:-

droppen.elmbv.se

5

6

7

8

