
Ju!me" 
   um!# & Tu$%#r



© 2022, LMBU
Hel eller delvis reproduktion 
er ikke tilladt.

Re"&'t(o)
Redaktør Kristian Larsen 
 Kristian@lmbu.dk 
Redaktion Kristian Larsen
 Berit Larsen
 Katrine Houler

S*+ib#),-r
Skribenter “Jul med Gumle og Turner” har 25 
 forskellige skribenter. På hver side 
 ses de med billede og navn.

La./0,
Layout Katrine Houler
Illustrationer Kenneth Merrild 
 Aller Media/MEGA 
 Sean C. Jackson, seancjackson.com
 Unsplash.com
 Freepik.com
 www.123rf.com
Bibeltekster Bibeltekst bringes med tilladelse   
 fra Det Danske Bibelselskab og er fra  
 den autoriserede oversættelse af   
 Bibelen fra 1992. 
 © Det Danske Bibelselskab 1992.

T$1k
 Øko-Tryk, Skjern

Gu23#.45
 Gumle.tv er en platform med kristne 
 børneprogrammer produceret i et 
 samarbejde mellem LM kids og Norea  
 Mediemission. Her kan du se “Jul med  
 Gumle og Turner” – en adventskalen- 
 der i 4 afsnit. 
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 Bladet “Jul med Gumle og Turner” 
 kan bestilles på www.shop.lmbu.dk 
 så længe lager haves.

Ko!/89n

Gumle har en ven, ja Gumle har mange venner, og det kan 
nemt være, at du er en af dem. Men Gumle har en særlig 
god ven, som hedder Turner. 
Kristian er lidt forvirret, han ved ikke, hvad der skal ske, 
han har bare aftalt at mødes med Gumle ude i en skov. 
Hvad mon der skal ske? Skynd dig ind og se. Hver advents-
søndag ligger der et nyt afsnit klar til dig på www.gumle.tv.

Her i bladet er der en side til dig hver dag. Der er en lille 
andagt, som I kan læse sammen, som fortæller om julen. 
Der er også opgaver og hver dag fortæller den, der har skre-
vet andagten, om en sjov, spændende, uhyggelig eller bare 
dejlig juleoplevelse han eller hun har haft. 

Hver søndag er der her i bladet en konkurrence. Hvis du 
ser afsnittet på www.gumle.tv, tror jeg nemt, du kan finde 
det rigtige svar. Vi trækker fem vindere hver søndag. Se 
mere på bagsiden. 

Har du lyst til at se hvad, der sker for børn i kirken eller 
missionshuset tæt på dig, så gå ind og undersøg det på net-
tet. Du kan fx gå ind på LMBU.dk og se, om LM kids har en 
børneklub tæt på dig. Du er meget velkommen!

Vi håber, I får masser af glæde af bladet hjemme hos jer, og 
ønsker jer alle en glædelig advents- og juletid!

Kærlig hilsen LM Kids

p.s.
Vil du se, om du har løst opgaverne i bladet rigtigt? Du kan 
finde løsningerne på www.gumle.tv
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Har du prøvet, at nogen fortalte dig en glædelig 
nyhed? Hvad var det for en nyhed?
Maria fik fortalt en glædelig nyhed af englen 
Gabriel. Dét tror jeg ikke, du har prøvet! Men mon 
ikke du og Maria har haft den samme boblende 
følelse indeni? Kroppen er ved at eksplodere, hvis 
nyheden ikke bliver fortalt videre med det samme! 
Lige efter besøget af englen Gabriel rejste Maria 
til sin slægtning, Elisabeth. Hun skyndte sig. Og 
da hun kom frem, kunne hun ikke holde det inde 
længere. Hun eksploderede i lovsang: 

Som teenager var jeg Som teenager var jeg 
helt vildt god til at se uden helt vildt god til at se uden 

på pakkerne, hvad der var indeni. Det på pakkerne, hvad der var indeni. Det 
betød, at min familie fandt på de !øre"e betød, at min familie fandt på de !øre"e 

måder at pakke gaverne ind på. En sovepose måder at pakke gaverne ind på. En sovepose 
i et langt rør, en lille gave pakket ind i 15 i et langt rør, en lille gave pakket ind i 15 
æ!er o.s.v.�- for noget af det gode ved æ!er o.s.v.�- for noget af det gode ved 

at give og få gaver, er spændingen at give og få gaver, er spændingen 
inden, og overra!elsen og inden, og overra!elsen og 

glæden bagefter.glæden bagefter.

RUTH VATNE RASMUSS
EN

”Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over 
Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde…
den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt 
er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der 
frygter ham, varer i slægt efter slægt.” (Luk 1,46-50) 

Det var ikke mærkeligt, at Maria ikke kunne holde 
nyheden for sig selv. Hun ventede et barn og skul-
le føde Guds søn, verdens frelser! Han som ser til 
os alle sammen. Det var og er verdens glædeligste 
nyhed, nogensinde. 
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I dag bliver der i mange kirker læst højt fra en bog 
i Bibelen, som hedder Esajas’ Bog. Esajas’ Bog blev 
skrevet ca. 800 år før Jesus blev født. Men ved I 
hvad, Esajas fortæller? Han fortæller, at om man-
ge, mange år vil der blive født en frelser i Israel. 
Jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at Gud fortalte 
Esajas, hvad der skulle ske julenat, 800 år før det 
faktisk skete! Det kalder man en profeti, fordi Gud 
fortalte Esajas, hvad der skulle ske i fremtiden. 

Ved I, hvad Esajas også fik at vide? Gud fortalte 
ham, at Jesus ville være i familie med en af Israels 
konger, som hed David. Og hvad skete der så? Da 
Jesus blev født, var David hans 28xtipoldefar. Igen 
skete det, som Esajas havde fået at vide af Gud. På 
den måde får vi gennem Esajas lov til at se, at Gud 
ved alt, og at han allerede 800 år før, Jesus blev født, 
havde besluttet sig for, at han ville sende sin søn til 
os. 

For et barn er født os, en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge på hans skuldre. (Es 9,5a)

Da jeg var barn, Da jeg var barn, 
boede jeg i Tanzania sammen boede jeg i Tanzania sammen 

med mine forældre. Den før"e jul med mine forældre. Den før"e jul 
opdagede vi, at der sad en lille, fin grøn opdagede vi, at der sad en lille, fin grøn 
slange inde mellem grenene på juletræet. slange inde mellem grenene på juletræet. 

Vi blev lidt for!rækkede, men min farfar Vi blev lidt for!rækkede, men min farfar 
fik nemt fat i den, og sa#e den udenfor.fik nemt fat i den, og sa#e den udenfor.

CECILIE M JENSEN
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Mon du har mødt nogle børn, der er !lygtet fra 
deres hjemland? Måske er der kommet ukrainske 
børn på din skole eller i din børnehave. De er !lyg-
tet, fordi der er krig i deres hjemland. 
Jesus blev også !lygtning, da han var et lille barn. 
Kong Herodes havde hørt, at der var født en ny 
konge, og han blev bange for, at dette lille nyfødte 
kongebarn ville tage magten fra ham. Det fik ham 
til at gøre noget forfærdeligt – han fik sine soldater 
til at slå alle drenge under to år ihjel. 
Gud vidste alt om Kong Herodes’ grimme planer, og 
sendte en engel til Josef i en drøm og sagde til ham: 
”Stå op, tag barnet og hans mor med dig og !lygt til 
Egypten”. 
Det var stadig nat, da Josef vækkede Maria, og de 
skyndte sig at !lygte med Jesus. Det var en lang og 
besværlig rejse, men dér i det fremmede land fik 
de lov at være, indtil Kong Herodes var død og Gud 
sagde: ”Nu kan I trygt rejse tilbage”. 
Gud passer på dem, der må !lygte.

Min familie og jeg har Min familie og jeg har 
boet i Tanzania og fejret jul boet i Tanzania og fejret jul 

i varmt sommervejr mange gange. i varmt sommervejr mange gange. 
Vi har haft mange slags mærkelige Vi har haft mange slags mærkelige 

juletræer, cypres, "uebirk, palmegrene, juletræer, cypres, "uebirk, palmegrene, 
eller et vi selv har lavet. Når disse mær-eller et vi selv har lavet. Når disse mær-

kelige juletræer er blevet pyntet med kelige juletræer er blevet pyntet med 
"jerner, lys og engle, så har de alli-"jerner, lys og engle, så har de alli-

gevel altid lignet et juletræ.gevel altid lignet et juletræ.

ELSE WIWE

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, 
for du er hos mig. (Sl 23,4)
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Har du nogensinde prøvet at blive sur på en anden 
person? Sådan hvor man bliver rigtig vred på mor 
eller far, fordi de skal bestemme. Eller måske har 
du været uvenner med din bror, din søster eller din 
ven. Det er ikke nogen rar følelse, og det kan gøre 
helt ondt i maven.
Derfor er det så dejligt, når man bliver gode venner 
igen. Når man får sagt undskyld og igen kan lege 
sammen. Så har man fred med hinanden.
Faktisk har jul rigtig meget med fred at gøre. Da 
englene julenat fortalte hyrderne på marken, at 
Jesus var blevet født, sang de også, at nu var der 
kommet fred til os mennesker.

Et år havde der ikke Et år havde der ikke 
været mange gaver til mine været mange gaver til mine 

brødre og mig. Den sid"e pakke til os brødre og mig. Den sid"e pakke til os 
var bare en gammel bog - hvor kedeligt! var bare en gammel bog - hvor kedeligt! 

Men inde i bogen lå der en seddel, hvor der Men inde i bogen lå der en seddel, hvor der 
"od, at mine forældre havde købt en ret dyr "od, at mine forældre havde købt en ret dyr 

fodboldkanal, så vi tre sportsglade brødre nu fodboldkanal, så vi tre sportsglade brødre nu 
kunne se en masse fodbold det næ"e år, � kunne se en masse fodbold det næ"e år, � 

og så var den dybe !uffelse pludselig og så var den dybe !uffelse pludselig 
vendt til "or jubel.vendt til "or jubel.

DANIEL SUNDGAARD

Der er meget i vores liv, som kan gøre os kede af det 
eller urolige. Også det vi selv gør eller siger, som er 
forkert. Men Jesus er Fredsfyrsten. Han kan hjæl-
pe os til at have fred med hinanden - men endnu 
bedre, så kan Jesus give dig og mig fred med Gud, 
fordi han på korset tog alle vore synder bort. 
Lad os takke ham for det!

Han er vor fred. (Ef 2,14a)



1.   For længe siden ved Betlehem   
skete der noget, der aldrig er glemt. 
Gud sendte sin engel med særligt bud, 
med lys og glæde det råbes nu ud.    

 De ord, der lød til hyrder engang,
 er også vores bedste jule-advents-sang.
 
 2.   Englen fortalte de skønneste ord:  
En frelser er født her på denne jord.  
Så vær ikke bange, glæd jer i nat.   
Derinde i byen, findes den skat.   

 De ord, der lød til hyrder engang,
 er også vores bedste jule-advents-sang.

3.  Dette er tegnet, jeg ved I skal finde:   
Barnet i krybben, født af en kvinde.  
Svøbt i klude, han ligger på strå. 
Han er den frelser, vi venter på.  

 De ord, der lød til hyrder engang,
 er også vores bedste jule-advents-sang. 

4. Nu kom der engle, et kæmpestort kor.    
De sang til Guds ære om fred på vor jord.
Freden vi savner, kan alle få. 
Gaven fra Gud, til store og små. 

 De ord, der lød til hyrder engang,
 er også vores bedste jule-advents-sang.

Ære være Gud i det højeste. 
Fred til mennesker med Guds velbehag

 5.  Glæden var stor, da englene sang.  
Større bli´r glæden på jorden engang.        
Jesus, han kommer, og alle som tror, 
syng til Guds ære, himmel og jord.  

 De ord, der lød til hyrder engang,
 er også vores bedste jule-advents-sang.
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Hver adventssøndag i 2022 udlodder Gumle og 
Turner !lotte gaver til fem børn. Spørgsmålet 

du skal svare på, står på søndagssiderne, og 
svaret finder du ved at se afsnittet i Jul med 

Gumle og Turner på www.gumle.tv. 
Her bliver vinderne også afsløret. 

Deltag i konkurrencen ved at sende en 
sms med svaret til 29 17 18 67 senest kl. 20 

søndag aften. Husk navn og adresse. 
Alle vindere bliver kontaktet med 

hensyn til valg af gave, og alle 
præmier sendes hjem til 

vinderne med posten. 
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Syng med på vores julesang. Du kan høre den, og finde noderne, på www.gumle.tv.


