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Jul

Jul

Hvorfor holder vi jul?
Jul er en kristen højtid.
En højtid er en religiøs fest.
Vi fejrer Jesus’ fødselsdag i julen.
Jesus blev født julenat.
Vi fejrer julen med julepynt og juletræer.
Og med gaver og god mad.
Vi hygger med familien.
Vi har fri fra skole.
På de næste sider kan du læse om Jesus’ fødsel.
Sådan som det er fortalt i Bibelen.
For nogle er det en god historie.
Andre tror på, at det skete sådan.

Julen er en af de største højtider i Danmark. Derfor er
der mange, der holder jul, selv om de ikke er kristne.
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Et barn i en stald
Der var engang en ung pige, der hed Maria.
Hun var gravid.
Hendes kæreste hed Josef.
Josef var ikke far til barnet.
Det var Gud.
Josef og Maria boede i byen Nazareth.
Men de skulle rejse til byen Betlehem.
De skulle tælles i Betlehem.
Det havde en kejser bestemt.
Han hed Augustus.
Derfor skulle Maria og Josef rejse langt.
De rejste på et æsel.
Maria fødte Jesus i en stald i Betlehem.
Der var ikke plads andre steder.
Han blev lagt i en krybbe.
En krybbe er et sted til dyrenes mad.
Der kom gæster.
De ville se Guds søn.
En stjerne på himlen viste vej til Jesus i stalden.
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Historien om Jesus’ fødsel står i Bibelen.
Hvis du vil læse den, skal du slå op i Det Nye
Testamente, Lukas-evangeliet, kapitel 2.
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Julepynt
Når det er jul, pynter vi op.
Med stjerner, hjerter, ﬂag, kugler, engle og nisser.
Meget julepynt er kristne symboler,
der skal minde os om Jesus og Gud.
Stjerner – skal minde os om stjernen over Betlehem.
Den viste vej til stalden, hvor Jesus blev født.
Hjerter – skal minde os om at elske hinanden.
Hjertet er også et symbol på Guds kærlighed.
Engle – skal minde os om de engle, der fortalte om
Jesus’ fødsel.
Nisser, kræmmerhuse og julekugler er ikke kristne
symboler.
De er blevet en jule-tradition med tiden.
De minder os om julen og gør os glade.

Symbol
Et symbol er noget, der minder os om noget andet.
Et hjerte er symbol for kærlighed.
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Fakta
Engel betyder budbringer. Englen kommer med bud
fra Gud. Som en slags postbud fra himlen.
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Hvorfor fejrer vi jul?
Hvad betyder advent?
Hvorfor hænger vi stjerner på juletræet?
Og hvorfor er julemandens tøj rødt?
Alt dette og meget mere får du svar på i denne bog.
Jeg læser-serien er velegnet til børn, der skal lære at læse
eller lige har lært det. Bøgerne er meget lette. De kan bruges
til faglig læsning eller læses af lyst. Download elevopgaver og
lærervejledning på www.turbine-undervisning.dk.
Bøgerne om højtider udgives i samarbejde med
Danmarks Kirkelige Mediecenter – www.dkm.dk.
ISBN 978-87-406-2226-3

Lix: 22 | Dig og din verden
9 788740 622263

