
22

Helgener
I den katolske kirke tilbedes mange helgener (omkring 6000). Der er mange typer helgener, 
men fælles for dem er, at de i deres liv har været et godt eksempel for troende. De kan fx have 
været særlig barmhjertige eller gavmilde eller have lidt martyrdøden. Tanken er, at beder man 
til en helgen, vil denne helgen gå i forbøn for en hos Gud og hjælpe og beskytte en. Katolske 
kirker indvies til en helgen, som så tænkes at beskytte kirken, området eller en særlig gruppe 
mennesker.
I den protestantiske kirke har helgener mistet sin betydning, fordi tanken her er, at alle har direk-
te adgang til Gud. Legenderne benyttes dog fortsat som gode eksempler og historier. Mange 
kirker har skiftet navn gennem tiden, men i Danmark har vi dog stadig en del kirker, der bærer 
deres oprindelige katolske navn, bla. Skt. Nikolai Kirke i Holbæk og Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

Santa Lucia 
Santa Lucia er en katolsk helgen, hvis navn betyder ‘lys’, og hun forbindes med lys og glæde.
Historien fortæller, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på 
Sicilien. I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og det var ikke helt ufarligt 
dengang. Romerne så nemlig de kristne som fjender af Romerriget, og det var derfor forbudt at 
være kristen.  
Lucia trodsede faren og sneg sig ud i natten for at dele mad ud til de fattige. På hovedet bar hun 
en krans med lys, så hun både kunne se og havde hænderne fri til at bære mad og til at hjælpe. 
Da Lucia nægtede at gifte sig med den mand, som hendes familie efter datidens skik havde 
lovet hende væk til, hævnede han sig ved at angive den kristne Lucia til myndighederne. Hun 
blev arresteret under kejser Diocletians forfølgelse af kristne og senere henrettet.
En overlevering fortæller, at Lucia rev sine øjne ud for ikke at friste friere; en anden, at de blev 
stukket ud af hendes bøddel. Derfor opfattes Lucia også som særlig skytshelgen for blinde og 
mennesker ramt af øjensygdomme. Man kan derfor ofte se billeder af Lucia, hvor hun holder en 
lille skål med to øjne liggende i.

Luciadag
Efter reformationen i 1536 holdt danskerne op med at fejre Lucia som helgendag, men skikken 
bredte sig igen til Danmark efter besættelsestiden. 
I dag lever traditionen med dens lys og sang, og den er blevet en del af adventstiden. I Danmark  
går børn hvert år Luciaoptog i skoler, børnehaver, kirker, på plejehjem og mange andre steder. 
Lucia er med lyset og den hvide dragt et billede på, at vi i julen skal huske på at hjælpe mennesker 
i nød, ligesom Lucia gjorde det, og på den måde bære lys igennem verdens mørke. 
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Læs dagens kapitel. 
Sæt klistermærke for dagen op på plakaten

Luciadag 

I dagens kapitel går Erik Luciaoptog på den nye skole sammen med sin klasse. 
Men hvorfor fejrer vi egentlig Luciadag og hvem er Santa Lucia? 

Hør historien om Santa Lucia ved at finde videoen på YouTube: “Adventskalender for børn - 3. 
søndag i advent og Luciadag”. Videoen fortæller både om Luciadag, og at det var 3. søndag i 
advent i går. Filmen er lidt lang og kan med fordel stoppes efter ca. 5 minutter.

Syng luciasangen og find hjælp til melodi og tekst på YouTube: “Santa Lucia - sing -a-long”. 
Afslutningsvis laves en fælles opsamling for at sikre, at eleverne ved, hvorfor vi fejrer Luciadag.

Leg Gæt og grimasser - gæt en juleting eller juletradition

Lad først eleverne tegne eller skrive om forskellige juleting på små papirsedler, som samles i en 
skål. De må tegne/skrive tre ting hver.

Den lette: Eleverne skal tegne/skrive ting, Fx Rudolf, juletræ, gave, kirke, engel mm.

Den svære: Eleverne skal tegne/skrive traditioner. Fx gå Luciaoptog, danse om juletræet, holde 
juleferie, gå i kirke, spise julefrokost mv.

Inddel klassen i fire hold. Hvert hold har på skift 1 minut, hvor en elev fra gruppen trækker en 
seddel og mimer det, der står på sedlen for de andre i klassen. Elevens eget hold gætter så 
mange sedler som muligt. Hver gang en seddel er gættet, må der trækkes en ny. Når tiden er 
gået, er det næste holds tur.  Det handler om, at have flest sedler til sidst.

Legen kan varieres ved, at alle eleverne skal mime på skift, eller at holdene selv vælger, hvem 
der mimer, og hvem der gætter. Legen kan også leges i små grupper, så den elev der mimer, 
kun skal gøre det for egen gruppe.
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