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Har du prøvet at lave en gave til 
din mor eller far i børnehaven 
eller SFO’en, som du ikke kunne 
vente med at give dem? Jeg lavede 
engang en julegave til min mor, 
som jeg slet ikke kunne vente med 
at vise hende! Jeg var så spændt, at 
jeg en dag kom til at fortælle hende, 
at jeg havde lavet en gave til hende, 
men hun måtte ikke få at vide, hvad 
det var før juleaften. Det var nem-
lig en hemmelighed. 
 
SÅ svært
Min mor glædede sig til at se gaven. 
Men hvis jeg skal være helt ærlig, 
så tror jeg, at jeg glædede mig 
endnu mere end hende. Jeg syntes 
nemlig, det var SÅ svært at vente 
helt til juleaften med at vise min 
mor den gave, jeg havde lavet. Det 
var faktisk så svært, at jeg en dag 
kom til at fortælle hende, hvad 
jeg havde lavet. Ups! Det var ikke 
meningen. Min mor tog det heldig-
vis rigtig pænt og lovede, at glemme 
det igen.

mor 
glædede 

sig til at se 
gaven

TEKST 

JEANETTE OG KRISTOFFER 

TRELBORG ROAGER

 
Den gode nyhed
Nogle gange kan vi glæde os så 
meget til noget, at det næsten ikke 
er til at holde ud. Ligesom dengang, 
jeg fortalte min mor, hvad hun fik i 
julegave. Det var en hemmelighed, 
som jeg ikke kunne holde på. 
Lige nu er det advent, og derfor 
venter vi på juleaften, hvor vi 
fejrer, at Jesus blev menneske, 
fordi han gerne ville være sammen 
med os. Vi kan ikke se Jesus nu, 
men han er alligevel altid sammen 
med os.
Den gode nyhed er, at han en dag 
kommer tilbage til jorden, så vi 
igen kan se og røre ham. Det glæder 
jeg mig rigtig meget til! Heldigvis 
er det ikke en hemmelighed. Så 
mens jeg venter, må jeg godt for-
tælle min familie og mine venner, 
at jeg glæder mig rigtig meget til at 
se Jesus ansigt til ansigt.

 

Ups! 

Komfrit nr. 88


