
Stjerne
Stjernen i toppen av treet

symboliserer stjernen over Betlehem
som vismennene så og fulgte for å finne Jesus. 

Antall spisser på stjernen kan ha ulik betydning: 
En stjerne med fire spisser, minner om formen 
på et kors. En stjerne med fem spisser, kalles et 

pentagram. Antall spisser minner oss om Jesu fem 
sår på korset; i hendene, føttene og i siden.

En stjerne med seks spisser, kalles et heksagram. 
Dette er Davidstjernen.



Engel
Visste du at engler som oftest sier 
«Frykt ikke?» eller «Vær ikke redd?» 

Det sa de også til gjeterne
på Betlehemsmarkene da de fortalte at Jesus var født.

Englene på juletreet minner oss om Guds nærvær 
også de dagene vi er redde og om det gode budskapet 

«I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Messias, Herren»

(Lukas 2, 11).



Julekulen ser ut som en liten jordklode og minner 
oss om at vi er en del av et stort fellesskap og har 

ansvar for alt livet på jorda. Vi vet at kloden på 
mange måter er like skjør som de skjøre kulene vi 

pynter treet med. 

Vil du dele noe av det du har
og gi en gave til Kirkens Nødhjelps arbeid?

Vipps #2426

Julekule



Vi hører sammen slik de ulike sirklene 
i en julelenke henger i hverandre. Vi er en del av 
den verdensvide kirka, men også en del av Guds 
skaperverk sammen med alt som lever på jorda. 

I denne tida blir vi minnet om at vi trenger 
hverandre og vi trenger fellesskapet. 

Hvem trenger at du 
viser nestekjærlighet?

Julelenke



Jesus sa «Jeg er verdens lys. 
Den som følger meg skal ikke vandre i mørket,

men ha livets lys» (Joh 8, 12).
Han sa også «Dere er verdens lys».
Lyset trengs, og særlig i mørketida.

Å tenne lys er en måte å be på.
Lyset minner oss om at det finnes håp.

Hva vil du tenne et lys for?

Lys



For å flette en julekurv trenger man to type papir. 

Hva med å flette en kurv 
med rødt og avispapir? 

Avisen fra en av dagene dette året symboliserer vår verden, 
vår uro, vår frykt og alt vi strever med.
Det røde papiret er kjærlighetens farge

og minner oss om Guds kjærlighet
som gjennomstrømmer alt.

Julekurv


