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JULEFORTÆLLINGER for alle Jette Steen Hent PDF Til aflytning ved hyggestunder med familie og venner i
tiden op til jul - kan selvfølgelig også aflyttes på andre tidspunkter af året og alene.

Der er historier, der omhandler næstekærlighed, moral, skuffelser, glæder og meget andet - men fælles for
dem alle er, at de giver anledning til eftertanke, som for eksempel:

At vi skal passe på hinanden.
At alle ikke har lige meget og dermed ikke de samme muligheder.

At mange, især ældre, føler sig svigtet og alene i julen.
At man ikke bør mistænkeliggøre andre, hvis man ikke har beviser.

At man bør gøre sig umage for ikke at såre og skuffe andre, ikke bare ved juletid, men også resten af året.
Måske har du, lige som jeg, oplevet at få læst op af bøger som

”I julelampens skær” og ”Mod jul” og kan genkende dig følelsen af, at hele familien sad helt stille og lyttede
i en berigende følelse af samvær. Den tradition og følelse vil jeg hermed gerne videregive til de yngre

generationer. GLÆDELIG JUL
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