
God Jul
O C H  E T T  G O T T  N Y T T  Å R

Hej alla kluriga och smarta barn! 
Hälsning från detektivbyrån här. Vi hade så roligt när ni var

med tidigare i höstas och löste mysteriet med det
bortsprungna fåret. Nu har vi tråkigt eftersom vi inte får träffa

er och det går så trögt att jobba här utan er hjälp. 
Men vi vill ändå skicka med lite roliga och viktiga saker att

tänka på inför julen. Ni kan bland annat pyssla och göra en
krubba. Ni kan kika på filmer på Youtube som handlar om julen.

Gör gärna detta tillsammans med syskon och föräldrar och
prata om varför vi firar jul egentligen. 

Till nästa gång vi ses så önskar vi en God Jul!

ANSGARSKYRKANS DETEKTIVBYRÅ VILL ÖNSKA 



Hej alla vuxna med barn eller barnbarn på Äventyret!

”Vi tänder ett ljus i advent 
det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent 
och sprider ett ljus i vårt mörker här.”

Har ni tänt det andra adventsljuset?
Visst är det skönt när mörka november går över i december med
adventsljus, adventsstjärnor och kanske lite vit snö.
Vi anar att det blir jul i år också, även om det för många blir en
annorlunda jul. Julen blir inte som vanligt i Ansgarskyrkan och på
Äventyret heller. 
Detektivbyrån är tillfälligt stängd men detektiverna är ute och spanar
efter alternativa sätt att berätta om julens mirakel, när vi inte kan
mötas runt julkrubban i kyrkan.
Så här kommer ett julpaket med lite pyssel, utmaningar och filmtips.

Att bygga julkrubban eller titta på en film tillsammans kan vara ett
utmärkt tillfälle att prata med barnen om varför vi egentligen firar jul. 
Sen hoppas vi att vi kan mötas igen när det blir vår och varmare ute
så vi kan ha Äventyret utomhus.

God Jul och ett Gott Nytt År!
önskar
Detektiverna på Äventyret



Ska du åka bil i jul, eller bara vill
ha något nytt att leka med? 

Skriv ut mallen för denna
julkrubba. Sen hämtar du sax, 

 färgpennor, målarfärg eller
kanske till och med lite glitter.

Klipp ut och måla alla figurerna
och ställ upp dem som du tror
att det såg ut när Jesus födde. 

Om du inte vet vilka alla
karaktärer är kan du fråga ett

syskon eller mamma och pappa
om hjälp. 

Pyssel
G Ö R  D I N  E G E N  J U L K R U B B A

Mall till julkrubba

Psst, klicka här så får 
mallen till julkrubban.

http://madebyjoel.com/2013/12/travel-size-paper-city-nativity-scene.html


Filmtips
B I B E L N S  Ä V E N T Y R

På en åsna gör Josef och Maria
den besvärliga resan från

Nasaret till Betlehem, där Maria
skall föda sin son. 

De tre vise männen kommer
ridande på kameler från fjärran
länder för att tillbe den nyfödde

kungen. 

 "Jesu födelse" är ett fristående
avsnitt ur en hel serie av

bibelberättelser, som upplevs av
tre unga besökare från det

tjugonde århundradet. 

Bibelns Äventyr är gjord av
Hanna-Barbera Productions.

Avsnittet är 30 min, uppdelat i
tre delar på Youtube. 

Se filmen här!

https://www.youtube.com/watch?v=Z-XnU9EWa44&list=PLC36C5F37464D5D1B&index=17


Julutmaningar 
K A N  D U  K L A R A  A V  A L L A ?  



Detta är en enkelt pyssel som du
kan ge bort eller ha hemma.

Kräver inget annat än papper,
lim och fantasi!

Börja med att hämta papper i
olika färger, färgpennor, sax och

limstit. Villl du kan du också
använda tråd, klistermärken eller

glitter. 

Rita av tändsticksasken på ett
av papprena som du vill ska
vara bakgrundsfärgen. Sen

klipper du ut rutan. 

Dekorera nu pappersbiten med
en gran, ett ljus eller något

annat som du tycker är juligt. 

Avsluta med att limma fast
pappersbiten på

tändsticksasken. Det kan också
vara fint om du dekorerar

baksidan. Täck bara inte för det
bruna där man tänder

tändstickan. 

Pyssel
D E K O R E R A  E N  T Ä N D S T I C K S A S K

Här valde vi ett ha 
en grå bakgrund


