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en fornemmelse af, hvor lang tid det vil tage at
læse hele historien op.

Endnu en genfortælling af juleevangeliet
fristes man til at sige, inden man
overhovedet har åbnet bogen, men
det vil være en skam ikke at åbne den.
Bogen er både varm og medrivende.

Ni tilhørende aktiviteter
Man kan læse hele historien på mindre end 45
minutter, men jeg tror måske, jeg ville folde den
ud over nogle dage/gange for ikke nok med, at vi
får en vidunderlig historie, vi får også ni aktiviteter, der knytter sig til den, og som jeg sagtens
kan se både minikonfirmander, men også mine
egne børn bruge meget tid på.
Jeg vakler mellem at ville dele den op i de fire
adventssøndage eller have en hel dag med en
børneklub eller med minikonfirmander og så
folde historien og aktiviteterne ud sammen.
Jeg har ikke lyst til at slippe hverken historien
eller aktiviteterne, så jeg er næsten nødt til at
lave noget for børn her i december bare for at få
lov til at bruge bogen.

A

nette Jahn har med »Sarahs første juleaften«
formået at skabe en sanselig, varm genfortælling fyldt med genkendelige elementer fra et
nutidigt børneliv. Samtidig har hun gjort sig stor
umage med at få historien til at fremstå som en
relativt autentisk samtidshistorie.
Historien er medrivende, og jeg havde ikke
lyst til at lægge den fra mig. Jeg tvang mig dog
til at læse den højt i et roligt tempo for at få
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En fortælling der skal deles
Nogle historier vil man helst læse selv og holde
tæt ind til kroppen for, at magien i dem ikke
skal sive væk mellem fingrene på os, men ikke
den her. Den vil deles, og som i manden med
fåret og i konen med mønten bliver glæden større af at blive delt.
Så køb bogen, læs den selv, forbered de mange dejlige aktiviteter (eller et udpluk) og invitér
så ind til et glædeligt, sanseligt samvær sammen
med Sarah og hendes første juleaften.
•••
»Sarahs første juleaften«
»Sarahs første juleaften« udkom den 14. oktober
2021 på Bibelselskabets forlag og koster 229,95 kr.
Den er 19 x 25 cm og på 48 sider.
Læsetid 30-40 minutter.
•••
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