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     - Åh, ja!! sier nesten alle jentene  
i kor. Ja, og så må det være snø, så vi 
kan lage snølykt, og så må vi  henge 
opp nek til fuglene…Ei av jentene 
minner de andre om hvor herlig det 
er å stå opp til jule-strømpen på 
morra’n, for deretter å høre og lukte 
mammas forberedelse med mye 
deilig mat som ribbe og …julegrøten! 
     Da våkner Bjørn og Vebjørn til:   - 
Nei, grøt, da! Ribbe er ok. De har 
betraktet jentene fra sidelinjen ei 
stund. Men nå tar de ordet og sier at 
det beste med jula er at det er ferie, 
mye kos med mat og gaver, men 
dumt at det er forbudt med raketter, 
da, sier Bjørn, og Vebjørn nikker. 
Jeg prøver meg med å nevne noe om 
farer og skader. 
- Ja, men det meste er jo farlig hvis 
en ikke gjør ting riktig, sier Bjørn 
bestemt! 
- Er det ikke noe dere gruer dere til 

da? 
- Ikke gruer akkurat, men det er 
første jula jeg skal være hos pappa  

etter at han har ny familie, så det blir 
en forandring slik, sier Kaja. - Og hos 
oss gruer vi oss litt, for vi har mista 
pappa’n vår dette året, sier Celine 
Marlen. - Så blir det nå litt mye mas 
innimellom, sier Vebjørn, men det er 
vel slik det skal være -.  - Jeg gruer 
meg til nissen, sier Glenn med et 
kjempesmil. Han må forklare oss det: 
Jeg grua meg alltid da jeg var liten. 
Nå gruer jeg meg på vegne av 
lillesøstra mi. 
- Vi har ikke snakka om julens 
budskap. Hva sier dere da? 

- Det er når vi setter opp stallen og 
julekrybba at vi blir minnet om Jesus, 
sier Kaja, Johanne og Linn Kristin. 
Den må vi ha fram. Glenn forteller:  
- I alle år har jeg og bestemor satt 
opp det lille trehuset som har bomull 
(snø) på taket og smånisser omkring. 
Nå har pappa fått det. Det er olde-
faren min som har laga det.  
     En herlig gjeng, dette, som ser 
verdi i tradisjon og familie! 
           SHS 


