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AndaktssidanAndaktssidan

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram. 

JES 9:2

Längtar du efter att det äntligen ska bli jul? Det 
gör jag med! När man längtar riktigt mycket kan 
det kännas som att tiden nästan står stilla och 
att det aldrig blir tid för det jag ser fram emot. 
När jag var liten längtade jag mest efter julklap-
parna (och, om jag ska vara ärlig, jag tycker fort-
farande att julklappar är ganska spännande) men 
jag vill berätta för dig om något ännu bättre! För 
det är ju så att när man är sjuk längtar man efter 
att bli frisk, på julafton längtar man efter julklap-
par – och Guds folk längtar efter Jesus.

Gud berättar i Bibeln att alla människor lever 
borta från honom på grund av sin synd. Vi var-
ken kan eller vill älska Gud över allt annat och 
vår nästa som oss själva, och synden skapar 
alla möjliga problem. Men redan vid syndafallet 
lovade Gud att han en dag skulle göra om allting 
så att människor återigen kunde leva alldeles 
nära Gud. I Gamla testamentet läser vi både om 
hur Gud kämpar för att människorna ska vilja 
vända tillbaka till honom, och om hur Gud gång 
på gång upprepar sitt löfte att göra allting nytt.

I jul kommer du kanske höra en bibeltext 
som börjar: Men det folk som vandrar i 
mörkret ska se ett stort ljus. Den texten 
handlar just om hur Guds folk, Israel, 
längtade efter att få se Gud hålla sina 
löften. Men de väntade inte i några 
dagar eller veckor. De väntade i år-
hundraden. Hur skulle Gud uppfylla 
sina löften? Han lovade att det skul-
le födas ett barn: Ett barn blir oss 
fött, en son blir oss given. På 
hans axlar vilar herradömet.

Cirka 700 år senare föddes ett litet barn i 
en liten by i Israel. I stort sett visste ingen om 
det. Men just den dagen visade Gud att han 
hade kommit ihåg sina löften och att väntan 
var över. Gud blev ett litet barn för att bli vår 
kung och göra oss till sina barn.

Varför är det så viktigt att få julklappar? Gi-
vetvis eftersom det är roligt att få fina saker, 
men också (kanske allra mest?) för att pre-
senterna visar att någon tycker om mig. Det 
finns inget starkare bevis på att Gud älskar 
oss än att han gav oss Jesus. Därför kan vi 
vara alldeles trygga, varje dag, för ingenting 
kan skilja oss från Guds kärlek.

DANIEL RINGDAHL

Gud håller sina löften
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P O V Ä R D S H U S H D L
L Ä N G L A S Å N G E B I
K R U B B A F Å R O R Y S
U S F E R O R S P Ä D R I
N T Ö T J A Ä N G L A R U
A J V L O N L A M M R A S
S Ä J E S U S B A R N E T
Y R B H E S A K R E A T A
Ä N G E F E R O I J T I L
H A L M O X E S A V T U L

Kan du hitta minst 19 ord vågrätt och lodrätt som passar in på den första julnatten? 

Tänk att julen är här
TEXT OCH MUSKIK: A. ANDERSSON

C Em F Dm G7

C Em F G7 C

2. Jesus, jag är så glad
för att du kom hit ner till jorden.
Utan dig är det mörkt,
men genom dig får världen ljus. 

3. Jesus offrade allt,
han gav sitt liv för hela världen,
och nu vill han att vi
ska ta emot det han vill ge. 

4. Jesus, hjälp oss att se
    att du är julens stora gåva. 
    Kom som gäst i vårt hus,
    du som är världens Frälsare. 
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Och det händeOch 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 Syri-
en. 
Alla gick då för att skattskriva sig, var 
och en till sin stad.

Så reste ocksåSå 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 tillsam-
mans med Maria, sin trolovade som var 
havande.

Medan de befannMedan 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.

Julevangeliet

Medel-
havet Nasaret

Jerusalem
Betlehem
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I samma traktI 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 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 varOch 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.”

NNär änglarna hadeär 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 De skyndade i väg och fann Maria och Jo-
sef och barnet som låg i krubban. När de 
hade sett det, berättade de vad som var 
sagt till dem om detta barn. Alla som hör-
de det förundrades över vad herdarna be-
rättade 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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Sofie brukade alltid göra sina julklappar själv 
och ge bort till dem hon tyckte om. Flera 
gånger hade hon gjort servetter och små du-
kar, men nu ville hon prova något annat. I sko-
lan hade hon arbetat med lera och det hade 
gått bra för Sofie. 

Hon var precis färdig med en vas. Hon hade 
fått beröm av läraren och vasen var verkligen 
lyckad. Hon hade dekorerat den med figurer 
i rött och blått som liksom flätades ihop. Den 
vasen skulle hon ge till mamma i julklapp. 

Några dagar senare var Sofie på väg hem. 
Hon hade varit och hämtat sin vas som lä-
raren bränt. Nu var den ännu finare än när 
hon lämnade in den. Hon såg fram emot att 
visa den för pappa. Mamma jobbade kväll 
så det passade perfekt. Sofie måste dela 
hemligheten med någon. 

Hon hade packat in vasen noga i silkespap-
per och tidningar. Så hade hon svept ett annat 
papper utanpå. Nu gick hon hemåt med skol-
väskan i handen och det värdefulla paketet 
hårt tryckt mot bröstet. 

Längre fram på vägen gick en gammal tant. 
Hon gick så konstigt att Sofie måste le. Inte 
var det rätt att skratta åt andra men det var så 
komiskt att se tanten vingla hit och dit med 
sin tunga väska. 

Plötsligt stannade tanten. Hon måste tydli-
gen vila sig. Oj, vad hon pustade och stönade! 

Den trasiga 
julklappen

Det hördes ju lång väg. 
Kanske jag kan hjälpa henne, tänkte Sofie 

och innan hon hunnit fundera mer var hon 
framme hos tanten. 

– Ska jag hjälpa dig att bära väskan? fråga-
de hon. 

Tanten tittade förvånat upp. 
– Å, det var verkligen snällt av dig. Du för-

står, mina ben är så dåliga och så har jag svårt 
att andas. Jag ska bara bort till busshållplat-
sen. Men när man är så skröplig som jag så 
kan det kännas långt. Men orkar du väskan 
då?

– Jadå, sa Sofie och tog tag i väskan. 
– Det är fint att vara ung och ha mycket 

krafter, sa tanten tacksamt. Jag tror att det 
är Gud som har skickat dig för att hjälpa mig. 
Ensam hade jag aldrig kommit i tid till bussen. 

– Men nu är vi framme, sa Sofie och satte 
ner väskan. 

– Du skulle haft betalt för att du hjälpte mig, 
sa tanten med tårar i ögonen. Men jag har inte 
mer än det jag behöver till bussbiljetten. En 
stor kram ska du i alla fall få!
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Den trasiga 
julklappen

Och så slog hon armarna om Sofie 
och kramade så hårt att Sofie nästan 
inte kunde andas. 

När Sofie fortsatte hemåt upptäckte 
hon att paketet kändes annorlunda. Hon 
stannade och satte ifrån sig skolväskan. 
Så kände hon försiktigt på paketet. 

Nej! Det fick inte vara sant! Vasen var 
trasig! 

Förtvivlad sprang hon den sista biten 
hem. Pappa tittade förskräckt på henne 
när hon kom inrusandes i hallen. 

– Vad är det som hänt? 
Medan tårarna rann nerför kinderna 

berättade hon om vasen och tanten. 
– Lugna dig, sa pappa. Vi packar upp 

den försiktigt så får vi se hur det har 
gått. Nej då, krossad är den inte! Bara 
sprucken i två bitar. Jag kan limma ihop 
den igen. 

Så blev det julafton. När de hade ätit, 
läste pappa julevangeliet och de sjöng 
några julsånger. Sen var det dags för 
julklapparna. 

Sofie såg lite besviken ut när hon 
lämnade fram sitt paket till mamma. 

– Den är inte så fin som den skulle varit, 
sa hon. 

Men mamma såg förväntansfull ut. 
– Åå Sofie! Har du verkligen gjort den? 
– Ja, men den är limmad, sa Sofie med grå-

ten i halsen. 
– Tappade du den? undrade mamma. 
– Nej det var en gammal tant som kramade 

mig så hårt. 
Sofia berättade om allt som hänt på vägen 

hem den dagen hon tagit hem vasen. 
– Om man ställer den så här så syns det 

inte så mycket att den är limmad, sa Sofie och 
ställde vasen på bordet. 

– Nej, det gör det faktiskt inte.
Mamma höll med. 
– Men ibland ska jag vrida på vasen. 
– Varför det? Varför vill du se där den är 

trasig? undrade Sofie. 
– För att den sprickan berättar att min flicka 

gick Guds ärende och hjälpte en gammal tant. 
Det är en välsignad spricka, svarade mamma 
med värme i rösten och gav Sofie en ännu 
större kram än den tanten gett henne. 

– Vad gör det om en vas är sprucken om 
bara hjärtat är fullt av kärlek? sa mamma. 

Sofie log. Så glad som hon nu kände sig 
skulle hon kanske inte ha varit om vasen hade 
varit hel. 

UR LUTHERSK BARNTIDNING

BEARB. HJ
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 I EN BY I RYSSLAND BODDE EN GÅNG SKOMAKAREN PAPPA PANOV. I EN BY I RYSSLAND BODDE EN GÅNG SKOMAKAREN PAPPA PANOV.

DET VAR JULAFTON. PAPPA PANOV ARBETADE ENSAM I SITT KÄLLARRUM. DET VAR JULAFTON. PAPPA PANOV ARBETADE ENSAM I SITT KÄLLARRUM. 

HÅ-HÅHÅ-HÅ
JA-JA ...JA-JA ...

NU HAR JAG ARBETAT NU HAR JAG ARBETAT 
NOG FÖR IDAG ...NOG FÖR IDAG ...

PÅ KVÄLLEN BRUKADE PAPPA PANOV LÄSA BIBELNPÅ KVÄLLEN BRUKADE PAPPA PANOV LÄSA BIBELN PAPPA PANOV BLEV TRÖT-PAPPA PANOV BLEV TRÖT-
TARE OCH TRÖTTARE ...TARE OCH TRÖTTARE ...

VEM ÄR VEM ÄR 
DET?DET?

Imorgon kommer Imorgon kommer 
jag hem till dig! jag hem till dig! 
Se till att Se till att 
du känner du känner 
igen mig!igen mig!  

ILLUSTRATIONER OCH TEXT: ILLUSTRATIONER OCH TEXT: ANDERS KVÅLE RUEANDERS KVÅLE RUE
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PAPPA PANOV BLEV TRÖT-PAPPA PANOV BLEV TRÖT-
TARE OCH TRÖTTARE ...TARE OCH TRÖTTARE ...

DET VAR HAN!DET VAR HAN! DET VAR DET VAR 
JESUS!JESUS!

   MEN HUR   MEN HUR
SKA JAG SKA JAG 
KÄNNA IGEN       KÄNNA IGEN       
    HONOM?    HONOM?

DRÖMDE DRÖMDE 
JAG?JAG?

  JAG SKA I AL-  JAG SKA I AL-
LA FALL HÅLLA LA FALL HÅLLA 
UTKIK EFTER UTKIK EFTER 

HONOMHONOM

TIDIGT NÄSTA MORGON STOD PAPPA PANOV VID SITT KÄLLAFÖNSTER OCH TITTADE UT PÅ GATAN ...TIDIGT NÄSTA MORGON STOD PAPPA PANOV VID SITT KÄLLAFÖNSTER OCH TITTADE UT PÅ GATAN ...

   NEJ, DET    NEJ, DET 
KAN VÄL INTE KAN VÄL INTE 
VARA HAN ...VARA HAN ...

HEJ! GATSOPAR´N! HEJ! GATSOPAR´N! 
KOM IN I VÄRMEN KOM IN I VÄRMEN 
OCH VILA LITE!OCH VILA LITE!

HÄR HAR DU HÄR HAR DU 
LITE VARMT TE, LITE VARMT TE, 
GAMLE VÄN! GAMLE VÄN! TUSENTUSEN

TACK! TACK! 

VERKLIGEN SNÄLLT AV VERKLIGEN SNÄLLT AV 
DIG, PAPPA PANOV! DIG, PAPPA PANOV! 

SNART SATT PAPPA SNART SATT PAPPA 
PANOV ENSAM. MEN PANOV ENSAM. MEN 
HELA TIDEN HÖLL HELA TIDEN HÖLL 
HAN UTKIK ...HAN UTKIK ...

VAD VAR VAD VAR 
DET?DET?

KOM IN, KOM IN, 
KÄRA DU! KÄRA DU!     KANSKE JAG KAN    KANSKE JAG KAN

HJÄLPA DIG OCH HJÄLPA DIG OCH 
 BARNET MED NÅGOT? BARNET MED NÅGOT?
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DU SER SÅ FRUSEN UT! DU SER SÅ FRUSEN UT! 
HAR DU LÅNGT ATT GÅ?HAR DU LÅNGT ATT GÅ?

  TILL NÄSTA BY.   TILL NÄSTA BY. 
DET ÄR EN DRYG DET ÄR EN DRYG 
  HALVMIL.   HALVMIL. 

VAD ÄR DET VAD ÄR DET 
SOM HÄNDER?SOM HÄNDER?

JAG JAG 
VÄNTAR BARA VÄNTAR BARA 
PÅ NÅGON ...PÅ NÅGON ...

TACK, NU MÅSTETACK, NU MÅSTE
 JAG VIDARE ... JAG VIDARE ...

NEJ, VÄN-NEJ, VÄN-
TA LITE!TA LITE!

SÅ HÄR! NU SKA DU OCH SÅ HÄR! NU SKA DU OCH 
BARNET HÅLLA ER VARMA BARNET HÅLLA ER VARMA 
TILLS NI KOMMER FRAM!TILLS NI KOMMER FRAM!

TIMMARNA TICKADE PÅ. FOLK TIMMARNA TICKADE PÅ. FOLK 
KOM OCH GICK. PAPPA PANOV KOM OCH GICK. PAPPA PANOV 
SÅG NOGA PÅ DEM ALLA. INGEN SÅG NOGA PÅ DEM ALLA. INGEN 
AV DEM VAR JESUS.AV DEM VAR JESUS.

AJ!AJ!

!!

GE TILLBAKA ÄPPLET!GE TILLBAKA ÄPPLET!
DIN TJUV!DIN TJUV! SÅ, SÅ, TA SÅ, SÅ, TA 

DET LUGNT!DET LUGNT!

HÄR HAR DU BETALTHÄR HAR DU BETALT
 FÖR ÄPPLET! FÖR ÄPPLET! MEN DU, POJKEN MEN DU, POJKEN 

MIN, MÅSTE FÖR-MIN, MÅSTE FÖR-
STÅ ATT DET ÄR STÅ ATT DET ÄR 
ILLA ATT STJÄLA.ILLA ATT STJÄLA.

SÄG TILL FRUN SÄG TILL FRUN 
ATT DU ÄR LEDSEN ATT DU ÄR LEDSEN 
FÖR DET!FÖR DET!
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SÄG TILL FRUN SÄG TILL FRUN 
ATT DU ÄR LEDSEN ATT DU ÄR LEDSEN 
FÖR DET!FÖR DET!

SKYMNINGEN FÖLL ÖVER BYN SKYMNINGEN FÖLL ÖVER BYN 
OCH PAPPA PANOV BÖRJADE BLI OCH PAPPA PANOV BÖRJADE BLI 
UPPGIVEN. UPPGIVEN. 

SNART KAN JAG SNART KAN JAG 
INTE SE VEM INTE SE VEM 
SOM GÅR FÖRBI. SOM GÅR FÖRBI. 

EFTER KVÄLLSMATEN SATTE HAN EFTER KVÄLLSMATEN SATTE HAN 
SIG NER MED BIBELN.SIG NER MED BIBELN.

pappa panov! pappa panov! 
Jag kom till dig Jag kom till dig 
idag! Kände du idag! Kände du 
igen mig?igen mig?  NÄR NÄR 

KOM DU?KOM DU?

DET VAR DET VAR 
JAG!JAG!

JAG!JAG!
JAG JAG 

VAR HÄR!VAR HÄR!
OCH OCH 
JAG!JAG!

SÅ FÖRSVANN ALLIHOPA IN I MÖRKRET SÅ FÖRSVANN ALLIHOPA IN I MÖRKRET 
IGEN. HANS ÖGON FÖLL PÅ BIBELN SOM IGEN. HANS ÖGON FÖLL PÅ BIBELN SOM 
LÅG UPPSLAGEN ...LÅG UPPSLAGEN ...

Å TACK! Å TACK! 
TACK!TACK!

SÅ KOM SÅ KOM 
DU DU 

ÄNDÅ!ÄNDÅ!

ÖVERS. INESE PJ ÖVERS. INESE PJ 
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Gustav satt försjunken med mammas tele-
fon i händerna. Egentligen hade han redan 
spelat sin tid för idag, men nu hade det inte 
funnits någon annan lösning. Mamma behöv-
de handla julklappar och mormor som lovat 
passa Gustav hade fått migrän. Därför satt nu 
Gustav i baksätet på deras lilla grå, som de 
kallade sin bil, och spelade medan mamma 
köpte julklappar. 

Plötsligt ryckte Gustav till. Vem var det som 
tutade? Han tittade upp. Bredvid deras bil 
stod nu en bil parkerad och en ung kille var på 
väg ut genom förardörren. Det fanns någon 
mer i bilen för passagerardörren smällde ock-
så igen. Gustav hörde hur någon skrattade.

– Varför tutade du? sa rösten som skrat-
tade.

– Varför har du så liten bil när du har en så 
muskulös kille? kontrade chauffören.

Lika liten bil som vi konstaterade Gustav. 
Samma färg till och med. Han vände sig mot 
skärmen igen. Efter en stund öppnades baga-
get och stängdes lika snabbt. Gustav kikade 
över axeln. En kasse till. Han log. Undra om 
han skulle få det han allra mest önskade sig 
… 

Strax därefter öppnades förardörren och 
mammas huvud blev synligt. 

– Hej! Har det gått bra? Jag skyndade mig 
allt jag kunde.

– Kolla, jag har kommit till bana 14, svarade 
Gustav och höll fram telefonen.

Mamma kunde inte låta bli att skratta. 
– Det verkar inte ha gått någon nöd på dig. 

Men nu får du ge mig telefonen. Färdigspelat 
för idag.

När de kom hem fick Gustav lägenhets-

nycklarna och order om att gå före in så att 
mamma kunde komma efter med alla hem-
liga kassar. 

Han låste upp dörren, hängde av sig och 
gick in på sitt rum.

– Men! Vad är det här?
Från köket hördes mammas förvånade 

röst. Gustav blev nyfiken och gick mot köket.
– Vad då mamma?
– Nej! Kom inte hit. Det var inget. Snart jul! 
Mamma stoppade honom i dörröppningen. 

Hon försökte le, men Gustav såg på henne att 
det var något mer.

– Här!
Hon räckte honom en banan och ett glas 

mjölk. 
– Du kan äta på ditt rum, medan jag fixar 

med julklapparna.
Gustav gick lydigt tillbaka. Väl inne på sitt 

rum tog han fram en serietidning och satte 
sig på sängen. Från köket hörde han mamma 
prata med någon i telefonen.

– Vad ska jag göra? … Känns fel … Men jag 
har ju ingen aning om vems det är …

Gustav förstod ingenting och försjönk istäl-
let i tidningen. 

Fem dagar senare var det julafton. Efter 
en mysig julfrukost i soffan var det dags att 
lämna lägenheten och åka till mormor och 
morfar. Det var mycket packning så de fick 
gå fram och tillbaka till bilen flera gånger. 
Mamma skulle jobba på sjukhuset juldagen 
och annandagen så istället för att lämna och 
hämta Gustav före och efter jobbet skulle de 
sova över där istället. 

– Vad heter din kollega med glasögon och 
ljust kortklippt hår? undrade morfar några tim-

JulklappstrubbelJulklappstrubbelJU
LD
EC
KA
RE
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mar senare då de satt runt bordet med tallri-
karna fullastade med julmat.

– Menar du Kicki? 
– Ja, så var det nog. 
Morfar nickade instämmande. 
– Hälsa henne när du jobbar imorgon. Jag 

gillar henne och vi hade ett fint samtal när jag 

var på återbesök häromdagen.
– Hon är ny hos oss, så jag känner henne 

inte så väl. 
– Hon ville att jag skulle be för en sak, bör-

jade morfar.
– Va? Är hon kristen? Det visste jag inte.
– De brukar gå i Saron om jag minns rätt.
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Gustav reste sig från bordet och ställde tall-
riken på diskbänken. 

– Tack för maten mormor, sa han. 
Gustav lämnade köket och kröp upp i sof-

fan. Framför honom stod granen. Han läng-
tade till julklappsutdelningen, men det skulle 
dröja en stund till. Undra om han skulle få ett 
ps5 som han önskat sig? Från köket hörde 
han hur de vuxna pratade.

– Gud har hört sitt lilla barns bön och gett 
vad han önskade sig …

– Jag önskar jag kunde vara lika viss … 
På något sätt kändes det som att de prata-

de om honom, även om han inte förstod vad 
de pratade om.

Den kvällen somnade Gustav så fort han 
la huvudet på kudden. Mätt och lycklig. Vis-
serligen utan ett ps5, men med många andra 
julklappar som han önskat sig. Han visste att 
mamma inte hade råd att köpa hur dyra jul-
klappar som helst, och ett nytt ps5 var dyrt, 
det visste han. 

På juldagen följde han mormor och morfar 
till kyrkan och sedan spelade de spel, tittade 
på film och byggde med legot han fått. Mam-
ma hade lovat att han fick vara uppe tills hon 
kom tillbaka från jobbet.

Strax efter 21.30 kom hon in med en kasse 
under armen. 

– God jul Gustav! Det blev en extra julklapp i år.
Förvånat tog Gustav emot kassen. Varför 

var paketet inte inslaget? Han tittade ner i 
påsen.

– Ett ps4! utropade han. Wow! 
Han släppte påsen i soffan och kastade sig 

om halsen på mamma.
– Tack!
Mamma kramade sin son och nerför kin-

den trillade en glädjetår.
– Det här har varit min bästa dag på jobbet 

någonsin och jag har fått min bästa julklapp 
idag – en kristen kollega, som jag bett om i så 
många år. Du hade rätt pappa, sa mamma och 
vände sig mot morfar. Kicki är kristen.

Morfar nickade.
Sedan följde den märkligaste historien de 

alla hört på länge. Fem dagar före julafton 
hade Kicki lagt ut deras sons ps4 på blocket. 
En ung kille hade genast hört av sig och de 
hade bestämt träff på en parkering inne i stan. 
Killen hade tagit emot kassen, men bara en 
timme senare hade han hört av sig och sagt 
att han blivit av med kassen och velat ha tillba-
ka pengarna. Kicki hade försökt stå på sig och 
inte velat ge tillbaka några pengar eftersom 
det var han som varit slarvig, men killen hade 
hört av sig flera gånger och blivit alltmer hot-
full och då hade hon till slut swishat tillbaka 
pengarna. 

– Det var det hon berättade för mig och 
ville att jag skulle be för, avbröt morfar. Han 
hade visst varit väldigt obehaglig i telefonen.

– Men nu kommer det bästa, sa mamma. 
Det ps4 som du fått är Kickis sons ps4. Titta 
här, sa mamma och gick fram till kassen och 
lyfte upp konsolen.

Hon pekade på ett klistermärke och fortsat-
te sitt berättande.

– När Kicki berättat sin historia berättade 
jag om att jag hittat ett ps4 i vårt bagare efter 
att jag handlat julklappar till dig, men att jag 
inte visste vart det kom ifrån. Det här klister-
märket gjorde att vi kunde lista ut att det var 
deras. Kickis man hade tyckt att deras son 
skulle få ett nytt ps5 i julklapp, medan Kicki 
tyckte att han kunde klara sig med det han 
hade. När jag så berättade om dig Gustav och 
att jag inte hade råd att köpa ett ps5 till dig, så 
förstod Kicki plötsligt Guds plan med det hela 
och hon sa direkt att jag inte fick betala det. 
Men vad vi inte lyckats lista ut är hur spelet 
kunde hamna i vår bil.

– Det vet jag, svarade Gustav triumferande 
och log med hela ansiktet.

HENNY JOHANSSON

HUR KUNDE GUSTAV VETA SVARET? VAD 
TROR DU ÄR LÖSNINGEN PÅ GÅTAN? 
SVAR PÅ SIDAN 19!1414



... av skräp... av skräp
Gör ditt eget julkort ...Gör ditt eget julkort ...

Gör ett eget julkort av material du har hemma! Gör ett eget julkort av material du har hemma! 
Gamla julkort, julservetter, julklappspapper, presentband och band 
du klipper bort från en tröja, reklamtidningar ... allt går att använda! 
Du behöver sax, lim och några bitar lite styvare papper för kort i 
valfri färg. 

Klipp ut dina kort från det styvare 
pappret.

Kort 1Kort 1
1. Limma ett bredare band tvärs över kortet. 
2. Rita hjärtan på en reklamtidning i valfri färg 
och klipp ut dem. Klistra på bandet. 
3. Klipp ut ett fyrkant och ”slå in” som present 
med ett smalt band. Limma fast på kortet. 

Kort 2Kort 2
1. Limma tre olika långa band på kortet. Jag har 
använt band jag klippt bort från tröjor och koftor. 
2. Rita tre olika stora julkulor på en reklam-
tidning och klipp ut dem. Klistra dem på banden. 
3. Klipp ut en rektangel, skriv ”GOD JUL” på den 
och klistra på kortet.  
Kort 3Kort 3
1. Riv eller klipp ut en pappersremsa från en servett, 
reklamtidning med julmotiv, ett julklappspapper eller 
använd ett gammalt julkort. Den ska vara lite mindre 
än ditt kort.  
2. Klistra den på mitten av kortet. 
3. Klipp ut två fyrkanter och ”slå in” dem som paket med 
smala tygband.
4. Klistra dem på kortet. 
5. Klipp ut en rektangel, skriv GOD JUL eller namnet på per-
sonen du vill ge kortet till och limma fast.

1.

2.

3.
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Evy växte uppEvy växte upp i Stora Fjälltorpet som 
ligger i Misterhult i Småland. Hon firade 
jul med sina föräldrar och sin farmor. 
Hon berättar: 
På julaftons morgon gick vi upp och kläd-
de julgranen. Vi hängde upp smällkara-
meller, äpplen, tomtebloss och satte fast 
levande ljus i klämmor. Det var väldigt 
vackert och stämningsfullt. Sedan åt vi 
tomtegröt förstås, precis som man gör 
idag. Det var också en tradition att pappa 
läste julevangeliet för oss. 
Mina föräldrar var väldigt snälla för-
äldrar och jag var det enda barnet i 
familjen, så de skämde bort mig mycket. 
Jag minns speciellt en jul när jag fick en 
riktig klocka i julklapp. Jag hade önskat 
mig en klocka, men jag trodde aldrig att 
jag faktiskt skulle få en klocka, så jag 
blev väldigt glad.

HadHade ni julgodis? e ni julgodis? 
Ja visst, vi hade polkagrisar, hemkokta 
karameller, knäck och torkade aprikoser.

VaVad är ditt tidigaste julminne?d är ditt tidigaste julminne?
På juldagen, redan klockan fyra på mor-
gonen gick vi upp för att åka till kyrkan 
som låg en och en halv mil från Stora 
Fjälltorpet. Min pappa hade gjort iord-
ning en släde med varma fårskinnsfällar 
i. Släden drogs av vår häst som hade en 
bjällra om halsen, så det plingade när 
hästen drog fram genom den höga snön. 
När vi kom fram till kyrkan ställde in 
min pappa och de andra kyrkobesökarna 

Droppens
   lilla 

redaktion
Julen för länge sedanJulen för länge sedan

Jesus födelsedag har man firat i alla tider, men på lite olika sätt. Hur var det egentligen 
att fira jul förr i tiden? Vad hade man för traditioner? Fanns det julgodis och vad häng-
de man i granen? Det har vi i Lilla redaktionen tagit reda på genom att intervjua Evy 
Jonsson, 83 år och Evert Bringholts, 89 år.

sina hästar i kyrkans stall. Sedan 
gick vi in på gudstjänsten som 
kallades för Julotta. Det betyder 
att gudstjänsten hölls väldigt 
tidigt på morgonen. 

************************

EEvert växte uppvert växte upp i Ruda i Småland 
där han firade sina barndoms-
jular med familjen och kusinerna. 

EVY ÅKER SLÄDE TILL JULOTTAN

LILLA REDAKTIONEN INTERVJUAR EVERT
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BÄST I TESTBÄST I TEST

Brukar du äta skumtomtar vid jul? 
Då är du inte ensam! Varje svensk äter i 
genomsnitt 29 skumtomtar under julen 
och de söta tomtarna har funnits i snart 
50 år. Vi på Lilla redaktionen har testat 
olika smaker på skumtomtar för att se 
vilken vi tycker är godast. Vi testade 
Juleskum original, Juleskum äpple och 
kanel och Juleskum granar. 

Vi har gett dem betyg från 1-5 och så 
här tycker vi:

Juleskum original: En klassiker med 
en mild jordgubbssmak.            
Vi ger den betyget 4.
Juleskum granar: En fruktig smak 
som känns frisk i munnen. 
Vi ger den betyget 3.
Juleskum äpple och kanel:  Den är en 
nyhet för i år, men föll oss inte i sma-
ken. Den hade en segare konsistens 
än originalet. 
Vi ger den betyget 2. 
Juleskum Original fick alltså bäst 
betyg av oss, men vilken är din fa-
vorit i jul?

VadVad lekte ni för lekar vid jul?  lekte ni för lekar vid jul? 
Jag minns att vi hade julgransraskning. 
På trettondagen, tretton dagar efter jul, 
sjöng och dansade vi runt granen och då 
åt vi även upp kringlor som vi hade haft 
hängande i granen. 

Vilket Vilket är ditt tidigaste julminne? är ditt tidigaste julminne? 
Det är från när jag var fem eller sex år 
gammal. Vi satt i stora rummet där vi 
hade vårt matsalsbord. Plötsligt sa pappa 
att vi skulle gå ut och titta. Långt borta 
vid skogskanten skymtade vi en gammal 
gubbe som kom gående och bar på en stor 
säck. Min pappa berättade för mig att det 
var jultomten som kom. 

HurHur såg tomten ut? såg tomten ut? 
Han var inte röd som idag, utan hade 
mörka, grova kläder och en lång päls-
rock. Han hade ett stort skägg och på 
huvudet hade han en tomteluva. 

KoKommer du ihåg någon julklapp som du mmer du ihåg någon julklapp som du 
blev extra glad över? blev extra glad över? 
När jag var åtta år fick jag en hyvelbänk. 
Hyvelbänken satte vi in i finrummet och 
där stod sedan jag och min äldre kusin 
och hyvlade trä.

VadVad hade ni för mat på julbordet? hade ni för mat på julbordet? 
Vi hade lutfisk, julskinka, korv och 
grisfötter m.m. på julbordet. Vi hade 
goda vänner som ägde en stor gård, så vi 
brukade köpa en halv gris av dem som vi 
sedan tillredde nere i tvättstugan i källa-
ren. Det var så spännande. 

LästLäste ni julevangeliet? e ni julevangeliet? 
Jag har för mig att min pap-
pa läste julevangeliet för oss. 
Jag och min kusin brukade 
i alla fall ligga och titta på 
alla fina bilder som fanns i 
vår stora familjebibel. De var 
vackra. 

Skumtomtar

TEXT OCH BILD: LILLA REDAKTIONEN

OCH MATILDA BERGAMO
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JulIGT & KLURIGTJulIGT & KLURIGT

Vad sa herdarna efter att de hört änglakören sjunga?
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Börja här!

VAD SA HERDARNA EFTER ATT 
DE HÖRT ÄNGLAKÖREN SJUNGA?

UNGEFÄR 700 ÅR INNAN JESUS 
FÖDDES PROFETERADE JESAJA 
OCH SA ATT JUNGFRUN (MARIA) 
SKULLE BLI GRAVID OCH FÖDA 
EN SON SOM SKULLE FÅ NAMNET 
IMMANUEL. 
VAD BETYDER IMMANUEL?

BÖRJA HÄR!

FINN FEM FEL!
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I december 1997 kom en liten pojke och 
hans farmor till Mayfair Mall, ett köpcen-
ter i Wauwatosa, Wisconsin, för att häl-
sa på jultomten. Pojken klättrade upp 
i jultomtens knä. I handen höll han ett 
foto på en liten flicka. 

– Vem är hon? Din kompis? Din 
syster? log jultomten.

– Ja, tomten, svarade pojken. 
Det är min syster Sarah. 

– Hon är mycket sjuk, 
tillade han sorgset. 

Tomten kastade en blick 
på pojkens mormor som 
väntade i närheten och 
såg henne torka  ögonen.  

– Hon ville så gärna komma hit och träffa 
dig! utbrast pojken. Hon saknar dig. 

Tomten försökte vara glad och få fram ett 
leende i pojkens ansikte.  Han frågade vad 
pojken önskade sig i julklapp. När de pratat 
färdigt kom mormor fram för att hjälpa pojken 
ner från tomtens knä. Hon försökte få fram 
några ord men hejdade sig. 

– Vad ville du säga? frågade tomten vänligt. 
– Ehh ... jag vet att det är alldeles för myck-

et begärt av tomten, men … 
Kvinnan stammade medan pojken gick till 

tomtens nissar för att få en liten julklapp som 
tomten delade ut till alla hans små gäster. 

– … Ehh … den lilla flickan på bilden är mitt 
barnbarn … Hon har leukemi … Vi tror inte 

att hon överlever helgen, sa hon genom tårar. 
– Finns det någon möjlighet, någon som 

helst möjlighet att tomten kunde komma och 
hälsa på henne? Det var det enda hon önska-
de sig i julklapp …

Tomten blinkade bort tårarna och bad kvin-
nan att lämna adressen till hans nissar. Han 
lovade att se vad han kunde göra. Tomten 
längtade faktiskt efter att vila denna kväll men 
han visste också vad han måste göra.

Om mitt barn skulle ligga döende på sjuk-
huset, tänkte han med sorgset hjärta, då vore 
det det minsta jag kunde göra. 

När de sista av tomtens små besökare 
hade gått frågade tomten sina medhjälpare ef-
ter namnet på sjukhuset där Sarah var inlagd. 
Han kollade upp hur skulle han ta sig dit. 

– Varför gör du det? frågade hans assistent 
Rick oförstående. 

Tomten berättade om samtalet med Sa-
rahs mormor tidigare under dagen. 

– Kom igen, jag kör dig dit, sa Rick. 
Tillsammans kom de till sjukhuset och tog 

reda på var Sarahs rum var. Rick sa att han 
skulle stanna i väntrummet. 

Tomten vandrade sakta fram till hennes 
rum och kikade in genom den halvöppna dör-
ren. Det verkade som om hela familjen var 
samlad. Han såg mormor och flickans bror 
som han hade träffat tidigare. En kvinna som 
tomten gissade var Sarahs mamma satt på 
hennes säng och smekte mjukt flickans kind. 

Julens under
En jultomtes berättelse 
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En annan kvinna, som senare visade sig var 
Sarahs moster, satt i stolen nära sängen och 
såg på dem med sorgsen blick. De samtalade 
med dämpade röster och tomten kunde kän-
na värmen och närheten som omgav familjen. 

Tomten tog ett djupt andetag, pressade 
fram ett leende och öppnade dörren på vid 
gavel med sitt hjärtliga ”Ho ho ho!” 

– Tomten! skrek Sarah med svag röst och 
försökte bli av med alla slangar och sladdar 
som höll henne fast i sängen.  

Tomten skyndade sig fram och gav Sarah 
en stor kram. Flickan var nio år, lika gam-
mal som hans egen son och hon betraktade 
tomten med beundrande blick. Hon var blek 
och hennes lilla ansikte bar tydliga spår av 
cytostatika. I det trötta ansiktet lyste stora 
klarblåa ögon. Tomtens hjärta smälte och 
han kämpade för att hålla tillbaka tårarna. 

Bakom sig i rummet kunde han höra kvin-
nornas tysta gråt. 

När han och Sarah började samtala sam-
lades hela familjen kring Sarahs säng. Gång 
på gång tackade de för att han kom. Tomten 
och Sarah hade mycket att prata om. Sarah 
berättade ingående vilka leksaker hon ville 
ha i julklapp och bekräftade att hon hade varit 
snäll hela förra året. Ju längre tiden gick ju 
mer övertygad blev tomten om att han vil-
le be för Sarah. Till sist frågade han Sarahs 
mamma om han fick göra det. Hon nickade 
och hela familjen samlades kring Sarahs säng 
med knäppta händer. Tomten frågade Sarah 
om hon trodde på änglarna. 

– Ja visst, det gör jag, sa flickan. 
– Då kommer jag be att änglarna ska be-

skydda dig, sa tomen. 
Han la sin hand på flickans huvud och bad. 
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Han bad Gud beröra lilla Sarah med Hans he-
lande hand och bota henne från sjukdomen. 
Han bad änglarna vaka över henne och bevara 
henne. När han hade slutat be började han 
sjunga Stilla natt, heliga natt. Hela familjen 
stämde in i sången med knäppta händer. De 
log mot Sarah och tårar av hopp och glädje 
rann ner för deras kinder över den dyrbara 
stunden när de såg Sarah leende och lycklig. 
När sången tog slut satte tomten sig igen på 
Sarahs säng och tog flickans ömtåliga, smala 
händer i sina. 

– Och nu, Sarah, sa han bestämt, jag har ett 
jobb åt dig. Nu måste du krya på dig och bli 
frisk igen. Jag vill se dig leka med dina kompi-
sar redan till sommaren och du måste komma 
och hälsa på mig på Mayfair Mall nästa jul. 

Han visste att det var riskfyllt att begära det 
från en liten flicka som hade leukemi, men 
han kände att han var tvungen. Han måste ge 
henne den största gåvan han kunde och det 
var inte dockor eller leksaker - det var hoppets 
gåva. 

– Ja tomten! Det lovar jag! utbrast flickan 
med glittrande ögon. 

Tomten pussade flickan på pannan och 
lämnade rummet. Ute i väntrummet satt Rick. 
De såg på varandra och brast i gråt. Sarahs 
mamma och mormor smög ut ur rummet för 
att tacka tomten. 

– Mitt enda barn är i samma ålder som Sa-
rah, förklarade tomten. Det var det minsta jag 
kunde göra. 

De nickade förstående och kramade om 
honom. 

Ett år senare var tomten Mark tillbaka i köp-
centret för sitt sex veckors extrajobb som han 
älskade att göra. Under veckorna som gick var 
det många barn besökte tomten och en dag 
kom det en flicka och kröp upp i hans knä. 

– Hej tomten! Kommer du ihåg mig? 
– Självklart gör jag det, påstod tomten med 

ett stort leende precis som han brukade göra. 
När allt kom omkring var det ju en lyckad tom-
tes största hemlighet att låta varje barn känna 
sig speciell, igenkänd och som det enda bar-
net i hela världen. 

– Du hälsade på mig på sjukhuset förra 
året! 

Tomten tappade hakan. Tårar fyllde hans 
ögon och han kramade det lilla miraklet hårt. 

– Sarah! utbrast han. 
Det var inte konstigt att han inte kände 

igen henne. Hennes hår var långt och siden-
lent och kinderna var rosiga. Så annorlunda 
från den lilla flickan han besökte för bara ett år 
sen. Han kastade blicken över Sarahs huvud 
och såg hennes mamma och mormor stå en 
bit bort. De vinkade till honom och torkade 
sig i ögonen. 

Detta var tomtens allra bästa jul. Han hade 
bevittnat hoppets under och blivit ett välsig-
nat redskap i Guds hand. Det här värdefulla 
barnet hade blivit frisk och fri från cancer. 

Stilla lyfte tomten sin blick mot himlen och 
viskade ödmjukt:

– Tack, himmelske Far. Detta är en mycket, 
mycket god jul! 

SUSAN MORTON LEONARD 

ÖVERS INESE PJ

© 2000 Susan Morton Leonard
Detta är en sann berättelse av Susan Morton Leonard som har återgett sin mans Mark Leonards 
berättelse. Mark Leonard arbetade som jultomte i många år, blev mycket uppskattad av stora 
och små, och röstades fram som Milwaukee-områdets bästa jultomte fem år i rad! 

https://susans-sea-of-dreams.blogspot.com/2011/12/christmas-miracle.html
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droppen.elmbv.se30:-

Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.hur jag undrar vad du är.
Fjärran lockar du min syn,Fjärran lockar du min syn,
lik en diamant i skyn.lik en diamant i skyn.
Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.hur jag undrar vad du är.

VanVandraren på nattlig stig,draren på nattlig stig,
för ditt ljus, han älskar dig.för ditt ljus, han älskar dig.
Hade inte sett att gå,Hade inte sett att gå,
om du inte glimrat så.om du inte glimrat så.
Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.hur jag undrar vad du är.

När den klara sol gått ner,När den klara sol gått ner,
strax du kommer fram och ler.strax du kommer fram och ler.
Börjar klar din stilla gång,Börjar klar din stilla gång,
glimrar, glimrar natten lång.glimrar, glimrar natten lång.
Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.hur jag undrar vad du är.

OftOfta du med blick så fina du med blick så fin
tittar genom min gardin.tittar genom min gardin.
Sluter ögat ej förrän,Sluter ögat ej förrän,
solen visar sig igen.solen visar sig igen.
Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.hur jag undrar vad du är.

Jesus Kristus världens ljus,Jesus Kristus världens ljus,
stjärna över Davids hus.stjärna över Davids hus.
Leder dig till tryggad hamnLeder dig till tryggad hamn
hem till Faderns öppna famn.hem till Faderns öppna famn.
Blinka, lilla stjärna där,Blinka, lilla stjärna där,
ty nu vet jag vem du är.ty nu vet jag vem du är.

Blinka lilla stjärnaBlinka lilla stjärna


