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Velkommen
til umles Jul

Et lys, der snakker

Gumle og Kristian har et kalenderlys. Mon du også
har ét, og mon det er tændt lige nu?

Kender du Gumle? Gumle elsker jul, og sammen med Kristian prøver han at finde ud af, hvorfor vi holder jul. Hvad
fortæller Bibelen os om julen, og hvorfor er Jesus vigtig?
Hver dag i december kan du se et afsnit af Gumles julekalender på Gumle.tv og blive klogere på det med julen.
Her i bladet er der en andagt til hver dag i december, som
du kan læse sammen med din familie. Vi håber, det bliver
hyggeligt for jer at sidde sammen og læse og snakke om
julen. Måske vil I også lave dagens opgave sammen (hvis I
har brug for hjælp til opgaverne, kan I kigge på næstsidste
side). Eller måske vil I synge med på Gumles julesang? I
kan finde den på YouTube ved at søge på ”Gumles Jul musikvideo”, og teksten og noderne er bagerst her i bladet.
Hver dag i december kan du deltage i en konkurrence – læs
mere om den på bagsiden. Svaret på dagens konkurrence
kan man finde ved at se julekalenderen på Gumle.tv.
Bladet kan naturligvis også bruges, selvom man ikke ser
julekalenderen.
Har du lyst til at se, hvad der sker for børn i kirken eller
missionshuset tæt på dig, så undersøg det på nettet – de
venter på dig. Du kan fx gå ind på LMBU.dk og se, om LM
Kids har en børneklub tæt på dig.
Vi ønsker alle en glædelig advents- og juletid!

Det er hyggeligt, når vi tænder lys. Måske synes
du, jeg er skør, men det er som om, mit kalenderlys
kalder og siger: ”Kom og sæt jer omkring mig, så
skal jeg lyse for jer”. Okay, det er tosset, for et stearinlys kan ikke sige noget, men jeg synes altså, det
er som om, lyset kalder på os.
Udenfor er det måske mørkt og koldt, men jeg
håber, du hjemme hos dig får en masse decemberhygge med tændte lys. Selv om kalenderlyset
ikke siger noget, kan det alligevel hjælpe os med at
huske noget vigtigt. Nemlig, at Jesus er verdens lys.
I juletiden fejrer vi Jesu fødselsdag. Jesus blev født
som et lille menneske i verden for at gøre noget
fantastisk. Jesus kom for at lyse ind i vores hjerter
og liv. Han er det lys, der kan fjerne al mørke og
ondskab.

Bøn:
Kære Jesus,
tak fordi du er verdens lys.
Amen.

Bibelvers:
Det folk, der vandrer i
mørket, skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.
Esajas’ Bog 9,1

Kærlig hilsen LM Kids
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Dagens
konkurrence:
Hvad sker der med
Maria, mens Kristian
fortæller?
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Hov!
Der mangler
nogle tal på
kalenderlyset. Skriv
de rigtige
tal.
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Verdens længste ønskeseddel
Har du lavet en ønskeseddel? Det er dejligt at tænke på ønsker. Forestil dig, at der ikke var nogen, der
ville give dig en gave. Så ville det ikke nytte noget at
skrive en ønskeseddel. Men det er dejligt at skrive
ønskeseddel, når der er nogen, som gerne vil vide,
hvad man ønsker sig.
I julen fejrer vi, at Jesus kom til vores jord. Jesus er
den største og bedste gave, vi kan få.
Men har du tænkt på, om Jesus mon også har en
ønskeseddel? Og hvis han har – hvad står der mon
på den? Nok ikke noget med legetøj eller et sejt
løbehjul.
Selv om Jesus har alt – og kan alt, så ønsker han
alligevel noget. Ja, jeg tror endda, man kan sige, at
han har verdens længste ønskeseddel. Har du mon
gættet, hvad der står på den?
På Jesu ønskeseddel står alle vores navne. Jesus
elsker os alle, og hans største ønske er, at vi svarer
ham, når han kalder på os og siger: ”Kom til mig alle
I som er trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give
jer hvile.” Matthæusevangeliet 11,28

Dagens
konkurrence:
I dag er der sket noget
med Kristian. Hvad
er det?

Min ønskeseddel

ud svigter ikke!

Har du prøvet at drømme om natten i din seng?
Kan du så huske dine drømme næste dag? Det kunne Josef, men det var jo også en meget særlig drøm;
et drømmesyn fra Gud.
Josef følte sig svigtet af Maria. Mon du har prøvet
at føle dig svigtet af eller skuffet over nogen, du
holder meget af, fx en god ven? Så kan det være
svært at tænke på andet – også når man ligger i
sin seng om natten. Hvis man så finder ud af, at
man har taget fejl, og at man stadig er gode venner,
så bliver man glad. Det var sådan, Josef havde det
efter sin drøm. Han blev meget glad!

Bibelvers:
Gud har selv sagt: ”jeg
lader dig ikke i stikken og
svigter dig ikke.”
Hebræerbrevet 13,5

Dagens
konkurrence:
Kristian finder en seng.
Hvem skal sove i
den?

Det er dejligt at have venner, man kan lege med og
snakke med. Men nogle gange kan man blive uvenner selv med sin bedste ven. Så er det godt at vide,
at Gud er helt anderledes. Gud vil aldrig svigte dig.
Han ønsker at være din ven, som du kan snakke
med hver dag. Han vil altid gerne være sammen
med dig!

Her kan du
skrive, hvad du
ønsker dig.

Bibelvers:
Kom til mig alle I som er
trætte og bærer tunge byrder
og jeg vil give jer hvile.
Matthæusevangeliet 11,28
Tegn eller
skriv, hvad du kan
snakke med Gud om.

10.

11.

december

Er ud som et æsel?
Da Maria og Josef rejste til Betlehem, red Maria på
et æsel. Det var rart, for der var langt at gå. Hvad
tror du, Josef og Maria havde med på deres rejse? Tror du, æslet kunne bære både Maria og alle
tingene?

december
Tegn de ting, du tror,
Josef og Maria
havde med
på rejsen.

Måske har du prøvet at gå en tur med din mor og
far, og du blev så træt i benene, at de voksne blev
nødt til at bære dig. Det er godt at have en stærk
voksen, som kan bære én, når man er for træt til
selv at gå.

I Bibelen siger Gud til os:
Til I bliver gamle, er jeg den samme,
til I bliver grå, bærer jeg på jer.
Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer,
bære på jer og bringe jer i sikkerhed.
(Esajas’ Bog 46,4)

Bøn:
Kære Gud
Tak, fordi du er så stærk,
og tak fordi du bærer os.
Amen.

Dagens
konkurrence:
Hvad har umle
med i dag?

Har du prøvet at være bange for mørke? Det har
jeg. Har du også prøvet at blive trøstet, når du var
bange? Måske af din mor eller far eller en anden,
som kunne passe på dig?

Kong David, som har skrevet mange af salmerne i
Bibelen, var nogle gange i mørke. Men han var ikke
bange, for der var noget, der trøstede ham. David
siger: ”Herren er min hyrde ... Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din
stok og din stav er min trøst”. (Salmernes Bog 23,1+4)

Et æsel er faktisk et meget stærkt dyr. Det kan
bære 100 kg! Hvor mange kilo vejer du? Hvor mange
børn på din størrelse kan et æsel bære?

Gud har sagt, at han vil bære os i livet, og han er
meget stærkere end verdens stærkeste æsel.

Herren er min hyrde

Få ideer
til Josef og
Marias bagage
ved at høre pakkesangen. Gå ind på
Youtube og søg på ‘Afsted
til Betlehem – fagter’.

Det var en trøst for David, at Gud var hos ham. Som
en hyrde passer på sine får med sin hyrdestav, sådan passer Gud på alle, der tror på ham.
Næste gang du er bange, så husk på, at Gud er hos
dig, som en hyrde, der passer på dig. Du er ikke
alene i mørket. For Gud er hos sine børn og passer
på dem. Derfor kan vi være trygge.

Et andet sted i bladet kan du finde en
hyrdestav, der er magen til en af dem
ovenfor. Hvilken stav er den rigtige?

Bøn:
Kære Jesus
Tak fordi du er den gode
hyrde, der passer på os.
Amen.
Dagens
konkurrence:
Hvor langt er der ca. fra
Nazaret til Betlehem?
50 km / 100 km /
150 km

19.

18.

december
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Musen

Jeg har det som katten. Jeg hedder også noget med
’hus’. Jeg hedder ’husmus’. Jeg synes, det lyder sødt.
Husmushusmushusmus. Ligesom mennesker siger
til katten: kiskiskiskiskiskis. Katten er meget nem.
Jeg ved, hvordan man snyder den. Det er jo vigtigt,
for én, der er mus, at man ikke havner i maven på
katten. Derfor har man huller.
Tænk engang, hvis jeg havde været med dengang
i stalden i Betlehem. Så tror jeg ganske enkelt, jeg
ville sidde i mit musehul og kigge ud. Så ville jeg
kigge på Jesusbarnet, når Maria gav ham bryst. Så
ville jeg kigge på hyrderne, der lå på knæ omkring
ædetruget. Jeg ville kigge på fåret, der tilbød at få
klippet noget af sin uld som en dyne til barnet. Og
jeg ville se hønen gå forsigtigt omkring for at finde
et sted at lægge sit æg. Og jeg ville kigge på hanen,
der sad og ventede på solopgangen. Hunden – jeg
ved ikke, om den ville være her? Og ikke mindst
ville jeg holde øje med katten, så jeg ikke lige pludselig ville blive ædt.

Bibelvers:
...og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og
lagde ham i en krybbe.
Lukasevangeliet 2,7a

Dagens
konkurrence:
Hvad er det, som
er dejlig, i den
sang Kristian og
umle synger?

Husmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmushusmus
Sæt streg under alle steder
der står mus.
Hvor mange er der?

Dagens
konkurrence:
Hvem har lavet
bål?

En lille by

Har du nogensinde hørt om Løkken? En lille by i
Nordjylland, hvor der bor ca. 2000 mennesker om
vinteren. Men om sommeren... pyha, så er der næsten ikke til at komme frem for folk. Løkken ligger
nemlig ved Vesterhavet, og det sted er der mange,
der er vilde med om sommeren.

Bibelvers:
For så højt som himlen er
over jorden... er mine planer
over jeres planer.
Esajas’ Bog 55,9

Mon det har været lidt ligesådan i Betlehem ved
den tid, hvor Jesus blev født? Pludselig var byen
fyldt med fremmede mennesker, fordi den mægtige kejser Augustus i Rom ville vide, hvor mange
han regerede over. Derfor bestemte han, at alle
skulle rejse til den by, deres familie stammede fra.
Også Josef og Maria, selv om hun var højgravid, og
de boede i Nazaret.
Men der er én, der er meget mægtigere end kejser Augustus, og det er Gud! Han brugte kejser
Augustus til at gennemføre sin plan. Gud ville
have, at det barn, Maria ventede, skulle fødes i Betlehem. Derfor blev den lille by til noget meget stort.
Ikke fordi den blev fyldt med mennesker, men fordi
en fattig pige fødte en helt særlig baby der.

Kejser Augustus ville
tælle, hvor mange
han regerede over.
Kan du tælle, hvor
mange orange personer der er her på
siden?

27.

26.

december
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Alle dage

Jeg husker en jul, hvor mine drenge havde fået en
slags gevær, som larmede, når de skød med dem.
I begyndelsen var det sjovt, men så blev det træls
med al den larm. Kort tid efter gik de helt i stykker.
Sådan er det med nogle af de gaver, vi får. Hvis du
spørger din mor eller far, om de stadig har de julegaver, de fik som børn, kan det godt være, de siger
nej.
Det er anderledes med gaven, Jesus. Han bliver
ikke for gammel og går ikke i stykker. I Bibelen står
der, at Jesus er den samme i går og i dag. Alle dage.
I templet var der også en gammel dame, Anna på
84 år. Hele sit liv havde hun troet på Gud og ventet
på Jesus. Også hun blev så glad og takkede Gud, da
hun så Jesus.

Hvor er Jesus?
Håndtaget på geværet er brækket af. Øverst til
højre kan du se det ødelagte gevær. Nederst er
nogle håndtag. Hvilket håndtag er det rigtige:
A, B, C eller D?
A
B
C

D

Engang var der en dame, som gik ind på et apotek. Sådan et sted, hvor man køber medicin. Hun
spurgte, om hun kunne købe rosiner! Skørt, ikke?
Hun var gået helt forkert og havde ikke tænkt sig
om.
De vise mænd, vi hører om i juleevangeliet, gik
også helt forkert i begyndelsen. De havde set en
ny stjerne og vidste, at der var født en ny konge.
Så rejste de til Jerusalem op til kongeslottet.
Det kan man egentlig godt forstå, for der boede
kongen, som hed Herodes. Men det var jo slet
ikke der, Jesus var blevet født. ”Et barn er født i
Betlehem”, synger vi. Herodes fik hjælp af nogle
mænd, som havde læst i Bibelen og som fortalte, at
det var i Betlehem, de skulle lede.
Hvis vi gerne vil høre om Jesus i dag, kan det jo
heller ikke nytte noget, hvis vi læser eller leder de
forkerte steder. Det er ikke i ’Oda Omvendt’ eller
’Gurli Gris’, vi lærer om Jesus.

Dagens
konkurrence:
Hvem talte Anna
om?

Snak sammen:
Kender du nogle gamle
mennesker, som tror på
Jesus og har kendt ham
hele deres liv?

Hvor skal vi gå hen for at høre om Jesus?

Dagens
konkurrence:
Hvad synes
umle, kong
Herodes er?

1

2

3

Hvilken vej skal de vise mænd
vælge for at finde Jesus?

Jubii!
Hver dag i
december er der
et heldigt barn,
der vinder
en rygsæk!

Vind en rygsæk!

Hver dag i december 2021 udlodder Gumle en rygsæk! Du finder dagens konkurrence her i bladet,
og du kan finde svaret ved at se dagens afsnit af
Gumles julekalender. Deltag i konkurrencen ved at
sende svaret og dit fulde navn og din adresse i en
sms til 29171867 senest kl. 19 den dag, hvor konkurrencen er. Vinderen bliver afsløret i næste dags
afsnit af Gumles jul på Gumle.tv. Når du klikker på
dagens låge, kommer vindernavnet frem.
Vinderen af konkurrencen den 31. december bliver
kontaktet direkte. Alle præmier bliver sendt hjem
til vinderne med posten.

Send dit navn og
din adresse sammen
med svaret på dagens
konkurrence i en
sms til 2917 1867
inden kl. 19.

