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Karsten og Petras vindunderlige jul handler ikke om store 
gaver eller dyr julepynt. At julen deres er vidunderlig, handler 
om at de er flink til å stille opp for hverandre, at de hjelper 
hverandre og bryr seg om hverandre.

Vidunderlige juleønsker
Hva ønsker du deg til jul? Sykkel, ski, dukke eller et spill? Håper du får noe av det du 
har ønsket deg! I tillegg ønsker du deg kanskje noe du ikke vet hvordan du skal skrive 
ned på en ønskeliste? Kanskje ønsker du deg en ny venn, at noen som krangler skal bli 
venner, at du ikke skal være mørkredd, snø på julaften, at noen skal få mer tid til deg, 
fred på jord eller at du får se igjen noen som du savner? Det er ikke alle juleønsker som 
vi kan pakke inn og legge under juletreet. 

vidunderlig jul, men det er ikke alltid 
jul bare er så vindunderlig – eller at 
det er enkelt. Heldigvis for Petra og 
Karsten, så er de med i en film, og 
da går det som regel bra til slutt.
 
I livet går det ikke alltid bare bra til 
slutt. Men da Jesus ble født som 
en baby i en stall i Betlehem for 
mer enn 2000 år siden, kom Gud 
til menneskene. Jesus var den 
fineste julegaven Gud kunne gitt. 
Julen forteller oss at ingen er helt 
alene, det er noen som er glad i 
oss, som kjenner oss og som bryr 
seg om hvordan vi har det. Gud vet 
hva vi drømmer om, Han vet hva 
vi ønsker oss, også det vi ikke vet 
hvordan vi skal skrive ned på en 
ønskeliste. Det løser jo ikke alle 
problemene våre, men det betyr at 
vi ikke er alene.

Da Jesus ble stor, brukte han mye 
tid på å hjelpe mennesker som 
hadde det vanskelig. Han viste at 
han så andre og han stilte opp for 

alle – uansett hvem de var. I tillegg 
ba han vennene sine om også å 
være sånn med andre mennesker. 
I filmen om Karsten og Petra er det 
mange som viser at de bryr seg om 
hverandre. Karsten gjør alt han kan 
for å hjelpe Petra med å lage en 
vidunderlig jul. Familien til Karsten 
sier at mamma og Petra kan feire 
jul sammen med dem. 

Karsten og Petras vindunderlige 
jul handler ikke om store gaver 
eller dyr julepynt. At julen deres er 
vidunderlig, handler om at de er 
flink til å stille opp for hverandre, at 
de hjelper hverandre og bryr seg 
om hverandre. 

Og som mammaen til Petra sier i 
filmen: Julestjerna skal minne oss 
om hvordan gjeterne og de vise 
menn fant fram til Jesus. Kan vi 
være en stjerne for andre – være 
med og lyse opp jula for noen? 
Kanskje kan dere prate om det 
sammen hjemme hos dere?

Filmen ”Karsten og Petras 
vidunderlige jul” handler mye om 
Petras juleønsker. Petra skriver til 
julenissen at hun ønsker seg en 
kjelke med plass til to, og så ønsker 
hun seg masse, masse, masse 
snø.

Men når det plutselig viser seg at 
morfar skal feire jul på hytta med 
Esther og søstera hennes, får Petra 
ett stort nytt ønske: At morfar skal 
feire jul sammen med Petra og 
mamma. Sånn som han pleier å 
gjøre. 

Petra og mamma har allerede 
mistet pappa, han døde da Petra 
var liten. Skal de ikke få feire 
med morfar heller? Det er ikke 
bare Petra som blir lei seg, også 
mamma blir trist, så trist at hun må 
gråte flere ganger. Morfar er også 
både trist og sinna for at han ikke 
skal feire med Petra og mamma. 

Karsten og Petra ønsker seg en 



Oddernes  
Soul Children

Øver i Oddernes 
menighetshus mandager 

kl. 17.45 til 19.00.
Fra 4. trinn og oppover.

KRIK (kristen idrettskontakt) 
- for hele familien!

Du møter enten i Oddernes kirke 
kl. 11.00, og er da med på det 
første kvarteret i kirken (dette 

kvarteret er tilpasset barn og unge). 
Eller du møter utenfor Oddernes 

menighetshus kl. 11.15.
Samlingen foregår videre i en 

idrettshall eller ute. Følg med for 
informasjon.

Boblende liv
Det bobler i krinkler og kroker i Oddernes og
Justvik, når glade barn kommer for å synge,
leke, lage og lære. 

Menighetsbladet kom en tur innom 
FamilieKRIKs kirkekaffe. Her krydde det av 
barn og voksne med treningstøy. FamilieKRIK 
er et tilbud som veldig mange benytter seg 
av – og det er fremdeles plass til flere! Et 
glimrende sted for å bli kjent med nye – og 
et godt sted for å bli kjent med menigheten. 
På familieKRIK var det også noen barn som 
kunne fortelle hva de ønsker seg til jul.
- Hva ønsker du deg til jul?

Ingebjørg Bahus, 11 år: 
- Hva er det som er gøy med å være på 
søndagsskolen?
- Å tegne, treffe andre barn og høre om Gud.
- Hvorfor bør andre begynne i søndagsskolen?
- Der kan de lære mer om Gud og få nye 
venner.

Frida Dahle, 6 år.
- Hva er det som er gøy med å være med i 
Korijus?
- At vi synger fine sanger! Dessuten er Janne 
flink til å lære oss mye nytt. Og så er det gøy 
med pauser, da holder vi på med mye rart. 
Akkurat nå øver vi til “Like til Bethlehem” - det 
er kjempegøy å være stallbarn.                 
- Hvorfor bør flere begynne i Korijus?
- Da blir vi enda flere i koret, vi kan synge enda 
høyere og så får vi flere å bli kjent med!

Erik Gautefall, 9 år.
- Jeg ønsker meg snøbrett.

Markus Mollestad, 9 år.
-Jeg ønsker meg lego.

Anna Abelsæth, 11 år.
- Skøyter.

Krusedull er kirkeblad for barn i Oddernes og Justvik. Med mindre annet er oppgitt, er tekst og foto ved Karen Kilane,  
karen.kilane@kristiansand.kommune.no - Ansvarlig redaktør: Jon Andreas Lauvland - Layout og trykk: Synkron Media AS
Modeller på forsidebildet: Ciljan Lende og Torbjørn Eiken Haugen.

Korijus
Barnekor som øver hver torsdag kl. 
17.30-18.30 i Justvik kirke. Koret er 
for barn fra fem år og oppover. Vi 
prøver å ha to store arrangement i 

året. I desember setter vi opp en kort-
versjon av “Like til Betlehem” i Justvik 

kirke. Våren 2015 arrangerer vi en 
større konsert med familien Sulebakk, 

og koret deltar på deler 
av konserten.

Trosopplæring 
Arrangement med invitasjon og påmelding. 
Mottar du ikke invitasjon, ikke nøl med å ta 

kontakt! Noen arrangement er for barn både fra 
Oddernes og Justvik sammen, andre arrangement 

blir holdt dobbelt. Trosopplæring til våren: 
Dåpsoppfølgingskveld for 1,2, og 3-åringer. 
Tårnagenthelg. En lørdag og søndag hvor 

andreklassinger fra Oddernes og Justvik inviteres 
til å være tårnagenter. TROS – samlinger for 

tredjeklassinger etter skoletid (i SFO-tid). Flere 
alderstrinn på Justvik. Endelig sommer! Første 
dag etter skoleslutt inviteres alle ved sjette trinn 
fra Justvik og Oddernes til vannlek og action i 

Jegersberg. Flere arrangement er 
under planlegging. Følg med for mer 

informasjon!

Oddernes barnekor 
(tidligere Minikoret)

Hver tirsdag kl. 17.30 til 18.30 
i menighetshuset. Koret er 

for barn fra ca. 3 år til fjerde 
klassetrinn. 

Sprell levende - 
søndagsskole 

Du møter enten i Oddernes 
kirke kl. 11.00, og er da med 

på det første kvarteret i kirken 
(dette kvarteret er tilpasset 

barn). Eller du møter i kjelleren 
i Oddernes menighetshus 

kl.11.15. Hver søndag når det 
ikke er Barnas gudstjeneste 

eller ferie.  

Babysang
Hver tirsdag mellom 10.30 

og 12.30 i Oddernes 
menighetshus (unntatt 

skolens ferie- og fridager). 
40 kroner per gang 

inkluderer en god lunsj. 
DROP-IN!

Barnas gudstjeneste
Hver andre søndag i 

måneden er det ”Barnas” 
i Oddernes menighetshus 

kl. 11.00. 

Bobby Eikeland, 6 år.
- Hva er det som er bra med ”Barnas 
gudstjeneste”?
- Dans, sang, Reiulf, masse gode kaker 
og saft.
- Hvorfor bør flere komme på ”Barnas”?
- Jeg har gått der siden jeg var to år. 
Det er veldig kult om flere kommer.



Den første julenatt

1.
Den nyfødte guttebabyen skulle en dag 
bli en stor konge. Men nå var fingrene 
hans bitte små, og de famlet seg fram 
etter mat og varme hos mammaen. Selv 
om babyen en dag skulle bli en stor 
konge, ble han ikke født i et slott, men 
i en stall. Det var ingen tjenere der, det 
var ingen andre i stallen enn dyrene som 
bodde, spiste og sov der til vanlig. Stallen 
var en hule hvor dyrene var om natta. Det 
var verken rent eller pent der, men det 
var varmt og lunt – og det var en mamma 
og pappa der som allerede elska den lille 
babyen mer enn noe annet. Fremdeles 
var det bare de tre i stallen.

3.
Da mammaen og pappaen hadde kommet til 
Betlehem denne kvelden, hadde de vært så 
slitne. De hadde reist langt på dårlige veier. Josef 
hadde vært redd for at ville dyr eller skurker skulle 
angripe dem. Maria hadde ikke tenkt på det, hun 
hadde bare vært opptatt av at babyen ikke skulle 
bli født ved veien. Hun måtte bare holde ut til de 
kom fram til byen, hadde hun tenkt. Men da de 
kom dit, var det ingen som hadde plass til dem. 

2.
Over stallen skein ei stjerne. Den skein 
så sterkt at folk måtte stoppe opp og 
stirre. Og snart skulle stjerna lede flere 
til den lille familien…

4.
”Beklager, vi har ikke plass”, sa alle de spurte.
Men så, til slutt var det noen som sa de hadde 
en ledig stall. Der kunne de få sove. 
Josef ble lei seg, han hadde lovt Maria og Gud 
at han skulle ta vare på babyen. Og så fant han 
ikke noe annet enn en stall… Men Maria smilte 
til ham. ”Det er fint her, Josef”, sa hun. ”Finn 
vann, for nå er det ikke lenge igjen”, sa hun. Og 
noen timer senere var den lille babyen født. Han 
var det fineste Josef noensinne hadde sett.

Den første 
julenatt

Alt av legobilder er designet og 
utformet av Erlend E. Haugen, 8 år.  
På oddernes.no kan du lese mer 
om hvordan Erlend har bygd de 

forskjellige modellene. 



Den første julenatt

5.
Snart merket pappaen at eselet spisset ørene. Eselet hadde 
båret mamma Maria store deler av veien fra Nasaret til 
Betlehem, da de måtte dra ut på en lang reise for å skrive 
navnene sine i en bok. Josef, pappaen, reiste seg nå opp og 
lytta. Var det noen som kom? Var barnet i fare? Han hørte høye 
stemmer som nærmet seg. Og jammen meg - hørte han ikke 
sauer også? 

7.
Da greip en av de eldste gjeterne hånda 
til Maria. Han hadde tårer i øynene da han 
fortalte henne om engler som hadde fylt 
himmelen. Englene hadde bedt dem dra inn 
til Betlehem og finne Kongen Gud hadde 
lovet dem. 
Hva heter gutten? spurte gjeteren og så på 
Maria. 
”Jesus”, sa Maria stille og la hånda til 
babyen i gjeterens store hånd.
”Jesus – Gud er med oss”, smilte gjeteren.

6.
Før han rakk å tenke seg noe særlig om, var stallen fylt opp av 
gjetere. Josef så ned på den lille babygutten. Han var så ny og 
ren, han luktet så godt. Men nå bøyde en av de gamle gjeterne 
seg ned og strøyk babyen over kinnet. Josef så på hendene 
hans. De var skitne og det var svart under neglene. Gjeteren 
luktet sterkt av bål og sau. Gjeterne var fattige folk som bodde 
ute med dyra. Skulle Josef be dem om å gå? 



Velkommen til julevandring!
De siste årene har vi invitert barnehagene til en flott 
julevandring. Det er noe av det fineste vi gjør i ukene før 
jul. Nå har vi igjen funnet fram gjeterstav, krybbe og en 
flygende, levende engel. Hvis du ikke går i barnehage, 
eller hvis din barnehage ikke kommer på julevandringen, 
så ta kontakt med Håkon Kringlebotn, 
hakon.kringlebotn@kristiansand.kommune.no. 

Olaf fra Frost er kanskje verdens fineste snømann. I høst kom han faktisk 
på besøk til Oddernes menighetshus. Da kunne han for eksempel fortelle at 
et tegn på ekte kjærlighet er det som kan tine et frossent hjerte. Tenk, det er 
nesten akkurat det samme som vi kan lese i Bibelen. Men nå har Olaf gått seg 
vill i barnebladet. Kan du se om du kan finne ham? 

Send en mail til karen.kilane@kristiansand.kommune.no innen julaften og 
fortell på hvilken side i bladet du fant Olaf. Da blir du med i trekningen av en fin 
premie!

- Snø – det er et juleønske 
som mange har! Dessverre 
er det så fryktelig vanskelig 
å få gjort noe med akkurat 
det ønsket. Heldigvis har vi 
noen supre tips til hvordan 

du inne i stua kan skaffe 
snø til jul!

1. Lag snølenker! Da vi hadde Frost-
dag i Oddernes menighet, laget 

vi mange, mange snølenker 
som vi hengte fra taket. Du 
trenger en lang tråd (gjerne 

sen), noe hvit ull, hvite ullkuler 
eller hvitt stoff. Lag en knute 
nederst på tråden, så syr du 
gjennom kulene, ullen eller 

stoffet. Fordel ”snøfnuggene” 
jevnt utover. 

2. På butikken kan du få kjøpt 
barberskum til 10 kroner flaska. 
Legg ut en voksduk på bordet 

– spray ut barberskum. Nå 
kan du lage både snømann, 
snøslott eller snøstorm midt i 

stua. 

3. Klipp ut snøkrystaller av hvite 
muffinsformer eller av store, 
hvite kaffefiltre. Heng opp på 

vinduet. 

4. Eller hva med å lage en smeltet 
pepperkakesnømann..?

Å ønske seg snø!
Hva er likheten mellom 

en julenisse og en 
førsteklassing? Svar: 
Begge har sekk på 

ryggen.

Det var en gang en 
snømann som spurte en 
snødame om hun ville bli 
med på ball. Snødamen 
spurte da: - Hvilket ball? 

Snømannen svarte: - 
Snøball.

Svensken fikk et par 
vannski til jul. Helt 
siden da har han 

vært på jakt etter en 
sjø med utforbakke.

Olaf?



Tenn lys !
 
Et lys skal brenne 
for denne lille jord.
 
Den blanke himmelstjerne, 
der vi og alle bor.
 
Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje.
 
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.
 
 
Tenn lys !
 
To lys skal skinne 
for kjærlighet og tro,
 
for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro.
 
Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem.
 
Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem.

Tenn lys!
 
Tre lys skal flamme 
for alle som må sloss.
 
For rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp av oss.
 
Må ingen miste motet 
før alle folk er ett.
 
Tenn lys for dem som kjemper 
for frihet og for rett.
 
 
 
Tenn lys !
 
Nå stråler alle 
de fire lys for ham
 
som elsker alt som lever, 
hver løve og hvert lam.
 
Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så.
 
Nå møtes jord og himmel 
i barnet lagt på strå.
 
 
Tekst: Eyvind Skeie


