
Sarah hører sang – englesang. Det giver hende mod til at hjælpe den unge,  
gravide kvinde på æslet, som hun møder og hurtigt får stor kærlighed til.  
SARAHS FØRSTE JULEAFTEN er et ægte juleeventyr og en gendigtning af histo-
rien om den nat, Jesus blev født.

Bagest i bogen er der ideer til hyggelige julelege for børn og voksne. Der er 
blandt andet forslag og hjælp til at skabe en duftkrukke med juleminder, at 
fortælle juleevangeliet som en julemassage, at synge englekorets salme eller  
at blande Sarahs varme juledrik med stjerneanis. 

Bogen er særdeles velegnet til højtlæsning både derhjemme, i skole og kirke. 
Julelegene er aktiviteter, som både er gode i familien og i klasser eller større 
grupper, som for eksempel med minikonfirmander. 
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”Sarah blev stående i døren og kiggede efter dem, da manden 
trak af sted med det trætte æsel. Hvem var de? Kvindens him-
melblå kappe var så lang, at den dækkede æslet bagtil, og det 
var næsten, som om det lyste over hendes hoved, men det 
kunne jo ikke passe.

Anette Wilhjelm Jahn er 
børnebogsforfatter og histo-
riefortæller. Hun har en bag-
grund som antropolog, og 
siden 2008 har hun turneret 
med sit eget fortælleteater, 
Måle Fortælleteater. Hun 
afholder også fortællerkurser 
for voksne. 

Kirsten Gjerding er uddan-
net fra Danmarks design-
skole. Hun har blandt andet 
illustreret en lang række bil-
ledbøger og undervisnings-
bøger til børn og unge. 
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Anette Wilhjelm Jahn har tidligere udgivet Tudsen Tue og fag-
bogen Eventyrværkstedet. Hun optræder ofte i kirker, skoler og 
på biblioteker.


