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Dette bladet tar for seg stjerne som tema. Stjerner for meg betyr så mye. Hvis du følger 
den andre stjernen til høyre vil du finne veien til Drømmeland der hvor Peter Pan bor, 
men ei stjerne finner du også på dagens Vietnamesiske flagg. En stjerne er også noe jeg 
beundrer på himmelen. De kan bare ses når det er mørkt ute.

Akkurat slik en stjerne lyser opp nattehimmelen kan en stjerne være en person som 
lyser opp hverdagen for noen andre. Dette kan for eksempel være filmstjerner eller 
fotballstjerner, noen vi ser opp til. Det kalles forbilder. Forbilder er noe jeg tror alle 
kommer til å være en dag, for det finnes både gode og dårlige forbilder. En ting jeg er 
litt oppmerksom på, er når jeg skal krysse en gate med trafikklys. Barn gjør ofte slik som 
de ser andre folk og voksne gjøre, og mindre det de sier. Derfor prøver jeg å ikke krysse 

gaten på rødt lys når det er barn tilstede. Ting starter gjerne i små handlinger. Bla videre i bladet for å se og lese hva 
annet som forbindes med STJERNER. 

Til informasjon har vi fått en ny skribent i redaksjonen. Kim Thien Vu tar over intervjuene fra og med dette bladet. 
Velkommen i gjengen! 

Ønsker alle sammen en riktig fin juletid, så hører dere fra oss igjen til neste år!
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Barndomsdrøm

Min mor har flere ganger sagt at jeg som liten 
gutt var virkelig en nysgjerrigper. Hun sa at jeg 
viste stor interesse for verdensrommet og spurte 
bestandig hva som er der ute og hvorfor det blinker 
så mange lys om natten. Min nysgjerrighet har ikke 
blitt mindre siden, men heller økt mye mer. Jeg 
ønsker fortsatt å bli den første prest som drar ut 
i verdensrommet om ikke noen allerede har gjort 
det. Men med den lille lønnen jeg har, må jeg nok 
begynne å spille lotto for å kunne gjøre drømmen 
min til virkelighet.

Et morsomt svar på hva de skinnende lysene er, er 
fra Løvenes konge. Det var Pumba som spurte sine 
venner Timon og Simba. Timon mente seriøst at det 
var ildfluer som har hengt seg fast på himmelen. 
Da lo jeg godt. Simba ga et annet og bedre svar. 
Han sa det var de avdøde kongene som ser ned og 
passer på dem. På den måten vil de aldri føle seg 
alene og forlatt.

Timon og Pumba lo krampaktig av Simba sitt svar, 
men høres ikke det litt kjent ut? Da Jesus ble født, 
kom noen stjernetydere til kong Herodes og spurte 
ham: ”Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi 
har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for 
å hylle ham.” De mente at stjernen som viste dem 
veien dit, var et tegn på den nye kongen. Stjernen 
viste dem videre og de fant Jesusbarnet liggende i 
en krybbe.

Forbilde

Stjernetydere har alltid eksistert, både før og 
etter Jesu tid, og man kan høre mange spennende 
historier fra dem. Den hellige Paulus, han som først 
forfulgte de kristne, omvendte seg senere og ble en 
god misjonær i Kirken, sa også til de første kristne 
at de må leve på en slik måte at de skinner som 
stjernene på himmelen. For vi, som stjernene, kan 
hjelpe andre å komme til Gud som stjernen ledet 
stjernetyderne til Jesus for 2000 år siden.

En viktig ting som mange glemmer, er at stjernene 
skinner bare når det er natt. Natten betyr her 
prøvelser i livet, vanskelige tider, og dårlige 
mennesker. En soldat blir ikke helt når det er fred; 
han blir helt når det er krig og han klarer å gjøre 
ting som er vanskelig. Jesus sier også at dersom vi 

elsker dem som elsker oss, er det ikke noe spesielt 
med det. Alle kan få det til. Men de som klarer å 
elske dem som ikke liker oss, som hater oss, til og 
med våre fiender, de viser en stor holdning. De 
blir gode forbilder for andre og de blir regnet som 
stjerner som lyser i mørket og hjelper andre til å 
finne den riktige vei i livet.

Mange av oss ønsker å gjøre flotte ting for andre 
for vi vil selv bli gode mennesker. Ofte er det enkelt 
å komme i gang, men underveis kan det dukke 
opp hindringer og utfordringer, og mange mister 
motet og gir opp. Det gjelder da å stå på, overvinne 
hindringer og fortsette den gode kampen. Ekstra 
viktig er det å minne seg selv om at uten oss som 
stjerner lyser opp himmelen, vil mange miste veien 
eller gi opp selv.

De kristne som forbilde

Har ikke vi alle forbilder vi ser opp til? De kan enten 
være filmstjerner, fotballspillere, eller popstjerner 
som Marcus og Martinus. Vi håper at de alltid vil 
være forbilder for oss. Men er ikke det på tide at 
vi selv tror at noen også ser opp til oss og at vi selv 
kan bli en stjerne for andre? For vi må aldri glemme 
at vi alltid er et forbilde for noen. Det kan være for 
våre egne søsken eller for en venn i klassen, eller til 
og med for andre voksne som Malala Yousefzai som 
ble den yngste Nobels fredsprisvinner noensinne. 
Hun var da bare 17 år.

Som kristne kan vi bli enda større enn 

Nobelprisvinnere. Vi er kalt til å bli hellige, til å bli 
helgener. Det høres ut som et stort og uoppnåelig 
mål, men det har allerede startet i hver av oss, for 
de kristne er regnet som et hellig folk for Gud. Det 
eneste som nå teller, er om vi tør å vise oss frem 
og bli flotte ledestjerner for andre. Hver dag kan 
vi gjøre enkle handlinger som å snakke med noen 
som er alene, å gjøre noe godt som vi ikke må, å 
plukke opp litt søppel som ligger strødd her og der, 
eller å sende et smil til den neste vi møter.

Simba sitt svar til sine venner er en god tanke og med 
ham kan vi si noe lignende: stjerner på himmelen er 
flotte mennesker som har gått bort. For oss kristne 
er de helgener og de er ikke helt borte for oss; de 
lever videre i himmelen og skinner ned over oss. Vi 
trenger heller ikke å bli stjerner først etter vår død. 
Vi kan starte her og nå, og sammen vil vi lyse opp 
hele nattehimmelen.

Mange lurer nok på hvor mange stjerner det finnes 
på himmelen. Den som prøver å telle dem, vil fort 
gi opp for de er utallige, og det finnes mange 
flere som vi ikke kan se med det blotte øye. Betyr 
stjernene noe for oss?

Å bli ledestjerne
Av P. Khiem Duc Nguyen. Foto: Wikimedia Commons.
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Emanuel sitter i stuen og ser på stjernen som henger 
i vinduet og lyser. Det er mørkt ute, men Emanuel 
ser at det lyser fra mange av vinduene i nabolaget. 
Det er mange som har hengt opp julelys, noen har 
juletrær med lys på utenfor, og mange har stjerner 
som lyser i vinduet. Emanuel syns det er fint å se 
alle lysene i mørket. 

Men hvorfor er det egentlig akkurat stjerner som 
henger i vinduene overalt? Emanuel ser at det er 
stjerner på himmelen. Bittesmå lysende prikker, 
langt, langt der oppe. De ligner nesten ikke på 
den stjerne som er i vinduet. Sikkert fordi de er så 
langt borte at man ikke kan se dem ordentlig. Men 
Emanuel blir sittende å tenke på stjernen i vinduet 
– og hvorfor akkurat en stjerne?

Storesøster Therese kommer hjem fra trening. Hun 
er skikkelig kald og har frisk farge i kinnene. Hun 
slenger fra seg sko og yttertøy og løper inn i stuen. 
Når hun har fått teppet rundt seg og sitter godt i 
sofaen, titter Emanuel bort på henne. «Du, Therese, 
kan jeg spørre deg om noe?» sier han. «Hæ» mumler 
Therese, og løfter blikket kjapt fra mobilen. «Kan jeg 
spørre deg om noe?» gjentar Emanuel. «Ok» svarer 
Therese kort. «Hvorfor henger vi opp akkurat en 
stjerne i vinduet nå før jul?» spør Emanuel.

Endelig får han litt oppmerksomhet! Therese legger 
mobilen fra seg og ser på ham med et overrasket 
blikk. «Tuller du? Vet du ikke det?» spør hun. 
Emanuel blir litt skuffet, skulle hun bare vise ham at 
han ikke visste alt det samme som henne, nå igjen. 
Emanuel ser ned og rister på hodet. Therese reiser 
seg og kommer bort til ham. «Du, jeg skal fortelle 
deg det. Jeg mente ikke å virke så overrasket over at 
du spurte. Det er bare det at du ofte vet så mange 
ting. Så da glemmer jeg at du kanskje ikke vet alt, 
vet du» smiler Therese. Emanuel kjenner at han 
blir så utrolig glad. Han er heldig som har en sånn 
storesøster som Therese. 

«Vi henger opp stjerne i adventstiden, fordi vi 
husker på stjernen som viste veien for de hellige 
tre konger. Noen kaller dem også de tre vise menn 
fra Østen. De som skulle komme å tilbe det lille 
Jesusbarnet i krybben i stallen i Betlehem. De kom 
jo ikke før litt etter at Jesus var født, men de hadde 
reist vanvittig langt. Og de reiste med kameler. Det 
som viste dem retningen og veien de skulle ta, var 
stjernen på himmelen, og den stanset over stallen 
der Jesus var. Så når vi henger opp stjernen så 
minner det oss om stallen der Jesus ble født. Og 
om de tre hellige konger som kom langveisfra for å 
tilbe ham. Kanskje stjernen kan minne oss om at vi 

også kan få hjelp til å finne den veien vi skal gå?» avslutter Therese. «Skjønte du, Emanuel?» spør hun.

Emanuel ser på stjernen og smiler. «Ja, når skjønner jeg. Og så husket jeg det litt fra i fjor nå. Det med at 
de tre hellige konger fulgte stjernen til stallen. Takk, Therese!» sier Emanuel og gir Therese en klem. «Men 
hva mener du med at stjernen kan vise oss veien?» spør Emanuel undrende. Therese smiler: «Det er litt 
vanskelig å forklare, men kanskje litt sånn at stjernen minner oss om Gud og om de budene Gud har gitt 
oss, om at vi skal elske andre mennesker. Jeg vet ikke helt, men jeg tenker det.»

Emanuel og stjernen
Av Marta Bivand. Foto: Wikimedia Commons. 
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Saras tanker
Av Sara Tørnquist. Tegning: Sara Tørnquist.

Stjerner kan være mye forskjellig. En stjerne kan 
være en lysende gjenstand på himmelen. Det 
kan være en idrettsstjerne, en filmstjerne eller et 
stjernebilde. 

Stjerner har vist seg flere ganger i bibelen. Det var 
f.eks en stjerne som viste veien til Jesus for de tre 
vise menn. Og at Abraham sin slekt skulle bli like 
tallrik som stjernene på himmelen. Jesus er verdens 
lys. 

Hva kan stjerner bety i ditt liv?

Man kan ha stjerner som forbilde, noen man ser 
opp til eller noen en har lyst til å være. Som en 
idrettsstjerne eller en filmstjerne. Man trenger jo 
ikke å være populær eller en kjendis for å være 
noens forbilde. En venn kan være et forbilde og det 
kan familie og foreldre også. Det kan være en god 
person, en sanger eller bestevennen din. Hvem som 
helst kan være forbildet ditt! Det spiller ingen rolle 
om h*n er Barack Obama eller bestemor. Begge er 

like gode forbilder!

Hvordan kan man vise vei til andre?

Jesus viste vei i mørket fordi han er verdens lys. 
Hvordan kan vi hjelpe våre medmennesker å 
finne veien? Man kan vise veien til troen, Gud og 
kristendommen, men mye annet også. Familien din 
og andre forbilder kan veilede deg også. Du kan 
hjelpe folk med å finne veien til kristendommen/
troen hvis du/dere drar på messer, lærer å be og 
leser bibelen. Og når man er snille mot hverandre 
så kan du hjelpe folk med å finne veien til gode 
gjerninger. Hyggelig, snill og bare et lite smil om 
dagen kan få folk til å tenke: Jeg har også lyst til å 
være like hyggelig som h*n.

Jeg har mange forbilder. Og noen av dem er familien 
min. Jeg vil bli like snill og hjelpsom som bestemor, 
like smart som mamma og like morsom som pappa. 
Å ha de til å veilede meg til jeg blir voksen er veldig 
fint. De er som stjerner i mørket for meg! 
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Hvis du så et stjerneskudd, hva 
hadde du ønsket deg?

Da skulle jeg ønske at jeg kunne ri på en hest!

Marita, 8 år

Få møte kusina mi igjen ...

Mari, 9 år

Masse penger og en iPhone!

Tony, 9 år

En bil.

philip, 10 år

Ingenting. Det finnes ikke, det er en myte!

Kevin, 11 år

Å få en hund!

søsknene khang og vanessa, 11 og 9 år

At alt hadde vært bra på jorda liksom.

Sara, 12 år

Kim intervjuer
Av Kim Thien Vu.
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Lorenzo ble født rundt 1600 i Filipinene. Han 
vokste opp i en katolsk familie, og var blant 
annet ministrant i menigheten sin. 

Når han ble eldre, giftet han seg og fikk tre barn. 
Han arbeidet også for en munkeorden som heter 
dominikanermunkene. 

Han levde for det meste et fredfullt, religiøst liv. 
Men i 1636 ble han anklaget for å ha drept noen 
som han ikke hadde drept.

St. Lorenzo Ruiz

Da måtte han flykte fra Filippinene for å ikke bli arrestert. Han ble med på en 
båt som skulle reise til Japan, sammen med dominikanske prester som skulle 
fortelle japanere om Gud.

I Japan på denne tiden, var det ikke lov å være kristen. Så da båten kom fram, 
ble alle på båten arrestert.

Han måtte sitte i fengsel i to år fordi han var kristen. De som holdt han fengslet, ville at han skulle gi opp troen sin. Han ville ikke gi 
opp troen sin, så japanerne torturerte ham ved å tvinge vann ned i munnen 
hans til det kom ut av nesen og ørene hans. 

Så ble han hengt opp ned med et tau. Men han 
nektet fortsatt å gi opp troen sin.

Til slutt døde han av torturen. Hans siste ord var: 
”Jeg er en katolikk, og er villig til å dø for Gud. 
Hadde jeg hatt tusen liv, ville jeg gitt alle mine liv 
til Gud”.

Han er i dag skytshelgen for unge filippinere, for 
landet Filippinene, for de som jobber oversjøs og 
for alle ministranter.

Helgentegneserie:
Tekst: Anna Selmer Olsen. Tegning: Jennie Vu.
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På himmelen er det uendelig mange stjerner! Noen av 
stjernene danner til sammen det vi kaller stjernebilder. 
Du har kanskje hørt om Karlsvogna? Klarer du å finne 
ut hva annet vi har tegnet på stjernehimmelen ved å 
tegne streker mellom tallene i riktig rekkefølge?

Oppgaver for de eldste
Av Anna Selmer Olsen. 



Har du kikket opp på stjernehimmelen i høst? 
Stjernene tindrer og gir oss mennesker et mykt og 
vakkert nattlys som kan hjelpe oss til å finne frem 
i mørket. Noen stjerner er store og klare, noen er 
røde, noen er blå og de aller fleste ser bittesmå ut., 
men er egentlig store soler. De befinner seg langt, 
langt ute i verdensrommet - den nærmeste stjernen 
ligger nesten ti tusen milliarder kilometer borte fra 
oss. Og så har vi planetene - Merkur, Venus, Mars 
og Jupiter, som skinner uten å blinke. 

Menneskene har til alle tider sett mot stjernene, 
satt navn på dem og diktet mange spennende 
fabler om bildene de danner. Én gang i historien 
vet vi at en stjerne har betydd noe helt spesielt, og 
det var da Jesus ble født. 

Noen stjernetydere fra landene øst for Betlehem 
i Judea oppdaget en ukjent stjerne som varslet at 
det var født en ny konge for jødene. Denne kongen 
ville de gjerne hilse på, for de forstod at han var 
noe stort. De reiste over fjell og gjennom ørkener, 
ganske sikkert ridende på kameler, og kom til slutt 
frem til slottet i Jerusalem, der de spurte kong 
Herodes om han visste noe om hvor den nye 
kongen kunne være. Det visste ikke Herodes, men 
han sendte dem til Betlehem for å finne barnet, for 

det sto skrevet i de hellige skriftene at Gud skulle 
la det komme en hersker derfra. - Gi meg beskjed 
straks dere har funnet barnet, slik at også jeg kan 
komme og hylle det! Men Herodes snakket ikke 
sant. Inne i hjertet sitt var han slett ikke glad for at 
det var født en ny konge som kunne ta hans plass! 
Å nei! 

Stjernetyderne dro mot Betlehem. Og se, stjernen 
som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil 
den stanset like over stedet hvor barnet var. De 
ble jublende glade da de så igjen stjernen. Den 
stanset over et lite hus, og der fant de Jesusbarnet 
og Maria. De knelte ned og tilba ham, og i hjertene 
sine kjente de seg elsket av en uendelig kjærlighet 
som strømmet ut fra Jesusbarnet. De ga Jesus 
gavene de hadde hatt med til ham - gull for hans 
kongeverdighet, myrra fordi han skulle lide og gi 
sitt liv for menneskene, og røkelse fordi han var 
Gud. I en drøm fikk stjernetyderne beskjed om ikke 
å reise tilbake til den onde kong Herodes, og derfor 
tok de en annen vei tilbake til sitt land. 

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hva slags stjernelys som 
ledet vismennene til Jesus, men vi vet at Jesus kaller 
seg Verdens Lys. Vi vil følge Ham!

Stjerner
Av Maria Fongen. Foto: pexels.com.
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Dere har sikkert hørt om Betlehemstjernen. Den viste 
vismennene veien til stedet hvor Jesus ble født. Kanskje vi kan 
se på det på en litt på annen måte. Var Betlehemstjernen en 
vanlig stjerne? Hvem var vismennene egentlig? Hvorfor var 
det akkurat de som så Betlehemstjernen først?

Når jeg lette etter svar på det første spørsmålet, fant jeg et 
par ting som var spennende. For det første så kalles en person 
som undersøker alt som finnes i verdensrommet en astronom. 
Det er astronomer som vet masse om stjerner, kometer og 
planeter. Noen av dem tenker at Betlehemstjerne var en 
komet med veldig lang hale. Den kunne man observere på 
himmelen i den perioden da Jesus ble født. Andre astronomer 
mener at Betlehemstjernen kunne være en stjerne som 
eksploderte i en annen galakse. Slike stjerner skinner ekstra 
sterkt og heter supernova. Det finnes enda en teori. Det 
kunne være slik at to planeter møtte hverandre på himmelen. 
Da så de ut som en veldig lys stjerne. Ja, vi kan også observere 
planeter på himmelen med det blotte øye. Vi vet ikke nøyaktig 
hva Betlehemstjernen var. Det vi vet er at det var et tegn fra 
Gud. Den hadde en oppgave, å føre vismennene til Jesus.

I dag kunne vi kanskje si at vismennene eller de hellige tre 
konger var forskere eller astronomer. De var veldig kloke 
mennesker. De visste masse om stjerner. Derfor oppdaget de 
Betlehemstjernen.

Det viktigste for oss er at de hellige tre konger, Melkior, Kasper 
og Baltasar, kom til Betlehem for å tilbe Jesus. De viste at Jesus 
er Gud og Betlehemstjerne er et symbol på det som fører oss 
til Gud.

Pewnie już słyszeliście o gwieździe betlejemskiej. Wskazywała 
drogę mędrcom do miejsca, gdzie narodził się Jezus. Może jednak 
pomyślimy o tym w trochę inny sposób. Czy gwiazda betlejemska 
była zwykłą gwiazdą? Kim byli mędrcy? Dlaczego właśnie oni 
zobaczyli tą gwiazdę?

Szukając odpowiedzi na pierwsze pytanie, natrafiłam na kilka 
ciekawych teorii. Zacznijmy od tego, że osoba, która zajmuje się 
badaniem nieba i kosmosu to astronom. To właśnie astronomowie 
wiedzą wszystko o gwiazdach, planetach i kometach. Niektórzy 
z nich uważają, że gwiazda betlejemska byłą kometą z bardzo 
długim warkoczem. Była ona widoczna na niebie w tym czasie, 
kiedy Jezus się urodził. Inni astronomowie twierdzą, że gwiazda 
betlejemska mogła być gwiazdą, która wybuchła w innej galaktyce. 
Takie gwiazdy świecą jaśniej i nazywają się supernowa. Jest jeszcze 
inna teoria. Niektórzy uważają, że dwie planety spotkały się na 
niebie i wyglądały jak jedna planeta. Tak, tak planety też możemy 
obserwować na niebie. Nie wiadomo więc do końca czym była 
gwiazda betlejemska. Wiemy na pewno, że była znakiem od Boga. 
Miała zaprowadzić mędrców do malutkiego Jezusa.

Mędrcy lub też Trzej Królowie byli magami, możliwe, że w 
dzisiejszych czasem powiedzielibyśmy, że byli naukowcami, może 
astronomami. Byli bardzo mądrymi ludźmi. Znali się na gwiazdach. 
Dlatego to oni jako pierwsi zobaczyli gwiazdę betlejemską. 

Najważniejsze jest jednak dla nas to, że Trzej Królowie Melchior, 
Kacper i Baltazar przyszli do Betlejem, żeby oddać cześć Jezusowi. 
Oni wiedzieli, że Jezus jest Bogiem, a Gwiazda Betlejemska jest 
symbolem wskazującym drogę do Boga. 

Stjernen over Betlehem Gwiazda Betlejemska
Av Joanna Bivand. Foto: Wikimedia commons.
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I denne utgaven av Arken skal vi lage en stor stjerne!

Du trenger:
w   En saks 
 
w   En blyant 
 
w   5 ark, du kan velge størrelse på arkene 
     selv, jeg brukte A3-ark 
 
w   Lim 
 
w   Hyssing

1: Klipp til arkene så du får 5 kvadratiske stykker med 
papir. Dette kan gjøres som vist på bildet. Da trekker 
du det ene hjørnet av arket mot den motsatte lange 
siden. Hele den korte siden skal ligge jevnt med den 
lange siden, så du får en trekant når du bretter arket. 

3: Klipp langs strekene du har tegnet opp. Klipp fra 
den siden der trekanten «åpnes». Ikke klipp helt over 
på andre siden, men stopp når det er omtrent 1cm 
igjen av arket. 

2: Hold kvadratet foran deg. Brett det sammen til tre-
kanter to ganger. Tegn streker i samme retning som 
den lengste siden på trekanten. Jeg hadde omtrent 2 
cm mellom hver strek. 

4: Brett ut trekanten til en firkant. Lim annenhver 
remse sammen. Vent til limet tørker og gjør det sam-
me på andre siden. Gjør dette med alle de fem arkene.

Supertips! 
Bruk ark med forskjellige farger eller tegn på kvadratet for å lage fargerike stjerner!

5: Fest de fem delene sammen med lim eller stift. Lag 
hull og fest en hyssing til stjernen. Nå kan du henge 
stjernen opp i vinduet og la den lyse opp dagen til de 
som går forbi! 

Det kreative hjørnet:

STJERNER

Av Maria Ruiz Ulltveit-Moe. Foto: Maria Ruiz Ulltveit-Moe.
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