
Sankt Nikolaus
Nogen siger, at Julemanden kommer fra Grønland eller Nordpolen. Andre 
mener, at han oprindeligt kom fra Tyrkiet, og at hans rigtige navn var 
Sankt Nikolaus. (Fortsættes)



Fra Nikolaus til Santaclaus
Nikolaus var biskop i byen Myra, og det fortælles, at han gav gaver til de 
fattige, uden at de så det. Han lagde fx mønter i de fattiges sko om nat-
ten.  

Der findes også en historie om, at Sankt Nikolaus engang hjalp sin nabo. 
Naboen havde miste alle sine penge. Derfor blev han nødt til at sælge sine 
tre døtre som slaver. 
Naboen var meget ulykkelig og bad Nikolaus om et godt råd. Biskoppen 
rådede ham til at bede til Gud - både nat og dag. Tre gange lykkedes det 
Nikolaus at sørge for, at der faldt en stor pose med guldstykker ned fra 
loftet til den ulykkelige nabo. Naboen troede, at det var Gud, der svarede 
på hans bønner. Og heldigvis slap han for at sælge sine døtre. Man siger 
derfor, at Sankt Nikolaus er børnenes beskytter.

Den 6. december i året 343 døde biskop Nikolaus af Myra. Derfor er dagen 
opkaldt efter ham. 
I Holland fejrer man den 6. december, og kalder dagen for Sinterklaas. Sin-
terklaas betyder på dansk: Sankt Klaus. 
Navnet Nikolaus er nemlig blevet ændret til både: Nikolaj, Nikolas, Niklas 
og Klaus.

Da mange hollændere flyttede til USA i 1600-tallet, tog de deres skik med 
at holde Sinterklaas med sig. Her blandede deres fest sig med kristmessen 
og andre juletraditioner fx Father Chrismas, der også kom med gaver til 
børnene. Og på engelsk kom Sinterklaas til at hedde Santaclaus. 



Johanneskirken
Johanneskirken er en ny kirke. Den blev bygget fra 1993-1995. 
Kirken er bygget i røde mursten og på den ene mur er et hvidt kors.

Da man skulle bygge kirken, murede man gamle mursten fra Greve kirke 
ind i væggen. På den måde viste man, at der var en forbindelse mellem 
den gamle kirke i landsbyen og den nye kirke ved stranden. 



Kordegn 
En kordegn sørger for en masse ting i kirken. Det er kordegnen, der 
holder styr på navnene på alle dem der bliver døbt, konfirmeret, gift 
og begravet i kirken. Det gør han ved at skrive dem ind i en særlig 
bog. I gamle dage var det en rigtig bog, men nu er det på en compu-
ter. Det hedder en kirkebog.

Det kan også være kordegnen, der læser nogle bestemte bønner op 
under gudstjenesten.

Kirketjener
En kirketjener sørger for alt det praktiske arbejde i kirkerne og de 
lokaler, der hører til kirken. De gør rent og ordner en masse praktiske 
ting.
De sørger også for at alting er klart, når der skal være arrangementer 
i kirken. Det kan fx være en gudstjeneste eller en koncert.  
Inden en gudstjeneste skal sognegårdsværten fx sætte blomster på 
kirkens alter, gøre salmebøgerne klar og stille stolene op. 
Hvis der skal være andre ting i kirken, dækker sognegårdsværten 
bord, laver kaffe, skærer kage og nogen gange laver de spaghetti, 
hvis der kommer mange børn i kirken. 



Læs salmen Et barn er født i Betlehem af 
N.F.S. Grundtvig, og find de rigtige bogstaver: 
Strofe 2, verslinje 2, bogstav nr. 15  

Strofe 1, verslinje 2, bogstav nr. 17 

Strofe 3, verslinje 1, bogstav nr. 14 

Strofe 4, verslinje 2, bogstav nr. 4  

Strofe 5, verslinje 2, bogstav nr. 15 

Strofe 4, verslinje 3, bogstav nr. 3  

Strofe 6, verslinje 3, bogstav nr. 7 

Strofe 9, verslinje 1, bogstav nr. 9   

Strofe 10, verslinje 2, bogstav nr. 14

Strofe 8, verslinje 1, bogstav nr. 5  



 

Et barn er født i Betlehem
1. Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

2. En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!

3. Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!

4. Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!

5. Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

6. Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!

7. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

8. Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!

9. Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

10. Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!

N.F.S. Grundtvig, 1820


