
Julekrybbe 
Kaj Larsen Fredagsklubben i Nykøbing Falster 

Lav en julekrybbe i klubben - ideen kan bruges til både store og små børn 

En ide fra børneklubben i Nykøbing Falster 
I fredagsklubben i Nykøbing Falster, har en flok børn og ledere lavet en flot 
julekrybbe. De synes, at resultatet var så flot, at de gerne vil dele deres 
begejstring med alle andre børne- og juniorklubber i DK. 
Ideen kan bruges til både store og små børn - For de yngste kræver det 
mere forberedelse for klublederne hjemmefra og børnene har naturligvis brug for mere hjælp. 

I skal bruge: 

• Skotøjsæsker i passende størrelser (fås gratis i skobutikker) 
• Savsmuld 
• Skaller af valnødder  
• Træperler 
• Små figurer - (kan købes præfabrikeret i hobbyforretninger - eller lad børnene 

selv lave dem) 
• Papir, lim, sakse, farver, stofrester 

Sådan gør I: 

• Farvelæg en baggrund med stalden, en palme og nogle dyr. Download 
baggrunden nederst herunder, lige til at printe ud til de yngste som de kan 
farvelægge, de store kan evt. selv tegne en baggrund.  

• Lim tegningen i bunden af en skoæske  
• Smør et tykt lag lim på og læg savsmuld på som halm - hæld det løse af igen 
• Giv børnene to præfabrikerede figurer (Maria og Josef) eller lad dem selv lave dem og giv dem tøj og 

hovedbeklædning på  
• Brug en halv valnøddeskal til krybbe. Læg en lille klump ler i bunden af skallen og læg en træperle i som 

er Jesu hoved og lad børnene lægge en lille stump stof omkring som dyne. 
• Under krybben kan man lægge en lille klump ler så den står fast. 

 

Børnene får julekrybben med hjem og kan have den stående hjemme på værelset eller i 
stuen, til minde om julens centrale budskab som de har hørt om i klubben. Og så er hele 
budskabet i en kasse, som kan pakkes sammen med julepynten og tages frem igen til 
næste år. Et vidnesbyrd til både børn og voksne - i hjem hvor budskabet om Jesus er 
kendt og i hjem hvor det ikke er så kendt. 
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