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Sødal Børnehus,
Rødding, besøgte onsdag for-

middag Rødding kirke.
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børn og mange forældre mødte op. Børneneblevtaget imod
af sognepræsten Niels Peter
Jacobsen. Efter et parjulesalmer såsom >Et barn er født i
Beilehem< og >Glade Jul<, fortalte Niels Peter historien om

Børn og foreeldre fra
Sødal Børnehus var til jul i
Rødding Kirke. Privatfoto.

dukker
Børnene blev meget hurtigt fanget af dukkespillet og
sad stille og llttede. Børnene
fik bI.a. fortalt, atjulen bliver
fejret, fordi man fejrer Jesus'
fødselsdag. Efter dukkespillet blev der leget og sunget >I
en skov en hytte lå< og >Hør
hvor vi kan trampe< ude midt
på kirkegulvet. Børnene deltog med stor entusiasme, og
seancen blev sluttet af med
FadervoE, samt at alle ønskede hinanden en gtrædelie jul.
Hjemme i børnehuset fort-

ju

leeva ngeliet

satte dagen med julefrokost,
hvor menuen bestod af mad
lavet af råvare4 som børnene
selv havde medbragt hjemmefra. Derblev disket op med a1verdens lækkerier såsom tartelette4, frikadellef medisterpølse, en masse frugt samt

brød og kiks. Til dessert var
der både ris al'a mande med
kirsebærsauce, risengrød og
æbleskiver
Julemanden kom forbi

Selvom børnene var mange
gange frem og tilbage for at
hente mad, var der alligevel
rigeligt til, at børnene kunne

spise rester dagen efter Nog-

le børn havde endda spist så
meget, at der ikke var plads

til

dessert.

Medens børnene var i kirke, havde julemanden været
forbi Børnehuset. Da børnene
ikke var hjemme, havde han
stillet en stor rød sæk med
gaver og lagt et julekort ved.
Efter maden læste børnehaveleder Solbrit julekortet op
medens børnene fik lov til at
pakke gaverne op ifællesskab.

Forælder Helle Gøtzsche
fortælleu at det var dejligt at
opleve, hvordan præsten fik
fanget børnene, samt at bør-

nene efter for!ællingen kunne få lov til at røre ved dukkerne. Desuden havde personalet i Børnehuset giort et
stort stykke arbejde, som helt
sikkert satte prikken over i'et.
Æt i alt en rigtig hyggelig og
vellykket dag, som nød stor
opbalming fr a foræIdrene.

