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Når et lille barn bliver født, er det altid spændende, 
hvad det mon skal hedde. Har du prøvet at gætte på, 
hvad en lille ny kusine eller fætter skulle hedde? I 
dag snakker Kristian og Gumle om navne, og sær-
ligt om Jesu navne. Kan du huske de fire navne, 
Kristian nævner? Det er dejligt at tænke på, at Jesu 
navn, ’Immanuel’, betyder ’Gud med os’ – at Gud 
gerne vil være sammen med os. 

Vi kan læse om Jesu navne i Bibelen. I Josefs 
drømmesyn, som vi hørte om i går, fik han at vide, 
at han skulle kalde Marias barn for ’Jesus’, for det 
betyder, at ”Jesus skal frelse sit folk fra deres syn-
der”. Det vil sige, at Jesus skal redde os, så vi altid 
kan være sammen med Gud. 

Hvad hedder du? Mon din mor eller far ved, hvad 
dit navn betyder? 

Gumle og Kristian kan godt lide at være sammen. 
Hvem har du, som du godt kan lide at være sam-
men med? 

   ud vil være sammen med os

Idé: Idé: 
Lav din egen bogrulle ved at Lav din egen bogrulle ved at 

rulle papir om to blyanter. Sæt rulle papir om to blyanter. Sæt 
papiret fast på blyanterne med papiret fast på blyanterne med 

tape. I bogrullen kan skrive tape. I bogrullen kan skrive 
de navne, Jesus har, og som de navne, Jesus har, og som 

Kristian nævner.Kristian nævner.
Dagens

konkurrence:
Hvad betyder navnet 

Kristian?

Dronning Margrethe har mange navne. 
Brug koden, og find ud af, hvad hun hedder.

a =  d =  e =   g =  h =  
i = 	 l =  m =  n=  ó =  
r =  t =  u =  x =  Þ = 

Find ud af, hvad dit navn betyder. Skriv det her: ____________________________________________________
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