
 

 

Krybbespil 
De sidste par uger før jul spiller børnene de 
forskellige roller – Josef, Maria, dyrene, 
englene eller værterne – som en levende 
/syngende fortælling. Efter jul fortælles der i 
morgenkredsen, hvordan og hvorledes 
kongerne fra fjerne lande kommer med 
gaverne til Jesusbarnet. Dette efterfølges 
af Hellig Tre Kongespillet – hvor hyrderne 
nu er konger med gaver til barnet. På 
Helligtrekongersdag den 6.januar, har vi et 
juletræ i børnehaven og tænder 
stjernekaster og har bagt brunsviger, hvor 
der er gemt 3 bønner i, der bestemmer de 
3 konger (de 3 ældste børn). 

Jul ifølge antroposofien  

De store højtider jul, påske og pinse står som 
højdepunkter i kirkeåret. Højtiderne skal ikke 
ses alene som mindefester for det der skete i 
det hellige land for 2000 år siden; ej heller som 
nogle punkter i kalenderen med ingenting 
imellem. Højtiderne fortæller noget om, hvor vi 
finder Kristus i dag, hvordan Han forholder sig til 
jorden og menneskene på den pågældende tid 
af året. Vi må se Ham som et væsen af 
kosmiske dimensioner, der så at sige har hele 
jorden som sit Legeme og som sin 
“arbejdsplads”. Jorden er et levende væsen og 
lever som alle andre levende væsener i 
rytmer. Jesus følger den levende jords udånding 
i forår og sommer og dens indånding i efterår og 
vinter. Ved midvintertid forener Han sig 
allerstærkest med jorden; vi siger at Han fødes 
ind i den jordiske og menneskelige verden. Vi 
fejrer dette som den kristne Jul. 
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SMÅ julerier i december  

Hele december står i julens tegn. Udover krybbespillet synger 

vi julesange, er nisser og laver hemmelige gaver. Vi starter en 

julekalender i uge 50 med en engelhistorie hver dag, hvor 

hvert barn får et kort med sin helt egen engel og en 

guldbjælde. Når man ringer med bjælden, kommer 

skytsenglen og passer på én. 

Vi har planlagt to juleture: en til Sct. Nicolai Kirke fredag den 

9.12 og se udstillingen af julekrybbespillet.  Torsdag den 

15.12. kl.9.30 (børnene skal senest være her kl. 8.30) til 

julegudstjenesten i Skt. Jørgen Kirken. 

Nyt NYT! 

Vi har haft pædagogisk tilsyn her sidst i november, hvor 

Kristina Heiden kom forbi til både et uanmeldt besøg og et 

planlagt møde. Det er et samarbejde mellem os og Åbenrå 

Kommune, der skal sikre den pædagogiske kvalitet i huset. En 

givtig samtale, hvor vi som pædagoger får en god mulighed 

for at få kigget på vores egen praksis. 

VIGTIGE DATOER 

 Fredag den 9.12. se krybbespil i Sct. Nicolai Kirke. Vi går 

kl.10.00  

 Mandag den 12.12 bager vi luciaboller og de kommende 

skolebørn går luciaoptog onsdag den 14.12. for de mindre 

børn (husk hvidt tøj den dag alle trolde) 

 Torsdag den 15.12. kl.9.30 julegudstjeneste i Skt. Jørgen 

Kirke. Vi går senest kl.9.00. 

 Fredag den 6.1.23 ”Hellige 3 Konger”. I må gerne afl. jeres 

gamle juletræ her inden. Så kan vi bruge det til dagens 

anledning, og børnene kan lege med det.  

Dagene mellem jul og nytår er ved at være på plads. Det bliver 

en stille uge med få børn. Andrea og Katja vil skiftevis stå for 

pasningen. Husk madpakker alle dage.  

Til sidst lige en reminder på, at tjekke garderoben for skiftetøj 

(især underbukser og sokker), varm uldtrøje eller fleece til 

under flyverdragten og handsker. HUSK navn i det hele, ellers 

bliver det til en værre rodebutik       

Nu er det sidste chance for at få købt noget i vores lille 

julebutik i kælderen. Betaling er mobilepay.  

Ellers ønsker vi jer alle sammen en dejlig jul med tid til 

nærvær og hjerterum og hop godt ind i det nye år 2023!  

Glade julehilsner fra alle os  

i Akelejeteamet til jer 

 

 

 


