Har du det også sådan, at det er inderlig godt med en
hjertevarmende julehistorie her i december?
Her får du en, jeg holder meget af:

En anderledes krovært.
De fleste plejede at beskrive Lasse som en meget rar
dreng, men måske ikke den allersmarteste. Så det var
ikke uden betænkelighed, at Margreta, Lasses lærer, gik
med til at give ham en rolle i årets krybbespil.
”En af kroværterne, som sender Josef og Maria af sted,
det er jo ikke så svær en rolle”, tænkte Margareta for sig
selv.
Det var ikke helt nemt for ham at lære sine replikker og
huske at sige dem det rigtige sted, men han øvede sig alt
det, han kunne. Og han var meget stolt over sin opgave
– mindst lige så stolt, som hovedrolleindehaverne. Ikke
en, der mødte Lasse i november og december, kunne
undgå at få en indbydelse til skolens krybbespil.
”Du kommer vel til vores krybbepil? Det er i gymnastiksalen kl. 19 lillejuleaften. Jeg skal være krovært!” fortalte han kassedamen i brugsen, til fodboldtræneren, til
buschaufføren og til alle naboerne.
De fleste af dem, der var inviteret til krybbespillet, dukkede faktisk op, selv om de ikke havde børn på skolen.
Gymnastiksalen var fyldt til bristepunktet, da de nervøse
skuespillere kiggede ud af omklædningsrummene. Margreta spurgte sig selv, hvad det var, hun havde gjort, da
hun så en bleg Lasse terpe sine replikker igen og igen,
hakkedende i det og i forkert rækkefølge. Men nu var
det for sent at fortryde.
Men da tæppet gik op, var det som om nervøsiteten var
væk for de fleste. Josef og Maria lavede en strålende
præsentation, da de travede hen ad vejen og fortalte
publikum, at de nu var på vej til Betlehem for at lade sig
skrive i mandtal. Men hvor skulle de bo, og hvordan ville

det gå for Maria, som jo kunne føde når som helst?
Nu kom de til herberget, og Josef bankede på døren.
Lasse åbnede døren og med blikket fæstnet på noget i
det fjerne, sagde han med monoton stemme:
”Hvad vil I?”
”Vi søger efter et sted at sove for natten”, svarede Josef
”Her kan I ikke bo. Her er fuldt. I må gå et andet sted
han”, sagde kroværten Lasse, stadigvæk med blikket
rettet i det fjerne.
”Vi har spurgt alle steder. Er der ikke plads til os her?”
”Der er ikke noget værelse til jer her”, svarede Lasse
med fast stemme, men denne gang flakkede blikket en
anelse, og for første gang så han direkte på Josef og
Maria. Så stod han helt tavs.
”I må lede efter et værelse et andet sted”, teaterhviskede Margareta fra første række.
Josef og Maria vendte sig om og begyndte at gå videre
til næste dør, hvor de ifølge manuskriptet, ville få tilbudt en plads i stalden.
Men den første krovært havde endnu ikke lukket døren
i. Lasse stod i døråbningen med åben mund og kiggede
efter det trætte par. Panden var rynket af uro, og tårerne truede med at løbe over.
”Gå ikke, Josef!” råbte han pludselig. ”Kom tilbage og
tag Maria med dig.” Et bredt smil kom til syne i ansigtet. ”I kan få mit værelse!”
Da tæppet faldt ti minutter efter, var der helt stille i
nogle sekunder, men så bragede bifaldet løs.
Nogen blandt publikum mumlede noget om, at dette
dog var et mærkeligt krybbespil, men de fleste gik
hjem med følelsen af, at dette var det bedste krybbespil, de nogensinde havde set.
Christina Reftel: Der er altid en vej. Unitas Forlag
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Søndag 13.
10.30 Vi synger julen ind. Luciaoptog

Uge 47
Søndag 27/11
10.30 1. søndag i Advent. Anne-Marie
Winther . Børnekirke
Uge 48
Mandag 28/11
18.00 M.A.C i Hjørring Baptistkirke

Tirsdag 29/11
19-20.30 Spejder
Onsdag 30/11
18.30 Tween (10-14 år)

Får du ikke kirkens nyhedsbrev??
så skriv til: mariahedemann@live.dk,
så vil du automatisk få tilsendt nyhedsbreve
mm.

Uge 50
Mandag 12.
18.00 M.A.C.
19.00 julekor
Fredag 16.
15.00 Seniortræf. Adventshygge i
Frederikshavn
Søndag 18.
10.30 4. søndag i Advent. Anne-Marie
Winther. Børnekirke

Torsdag 1.
14.00 Senior træf i Brønderslev
Søndag 4.

10.30 2. søndag i Advent. Anne-Marie
Winther. Børnekirke

Uge 51

Ko nt akt i nf o:

Tirsdag 20.

Præst:

19.00 Julekor
Lørdag 24.

Uge 49

15.30 Juleaftensgudstjeneste

Mandag 5.

Kom og vær med til en højtidelig
gudstjeneste om julen.

18.00 M.A.C. i Hjørring Baptistkirke
Tirsdag 6.



Onsdag 28.

Anne-Marie Winther
 Saltebakken 44, Frederikshavn
 Mobil: 40 32 52 81
 amhwinther@gmail.com

Menighedsrådsformand:


Tine Kragh

19-20.30 Spejder

19.00 Julefest

 Mobil: 23 64 21 60

19.00 Julekor

Vær med til en hyggelig aften. Lad os være
sammen om julens budskab.

 tine.kragh@dbs.dk

Onsdag 9.
18.30 Tween (10-14 år)

Andet:
www.vraabaptistkirke.dk
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