JÕULUD UNUSTANUD KÜLA
Tegelased:
Jutustaja
Linnapea
Pagar
Rätsep
Koorijuht
Arhitekt
Laps
(Peoruumis pole kuuske ja ruum on kaunistusteta. Mängib neutraalne muusika.)
Jutustaja: Täna oleme sattunud ühte imelikku linna. Sellel linnal on linnapea, pagar, rätsep,
koorijuht ja arhitekt.
Tutvustab kostümeeritud tegelasi.
Jutustaja: Selle linna elanikud on nagu inimesed ikka, aga neil on üks viga. Nad unustavad kergesti igasuguseid asju. Ja peale selle unustavad nad ühesuguseid asju ühel ja samal ajal. Kord
unustasid nad ära (siia vöib lisada mingi huvitava seiga).
Aga köige hullem oli siis, kui inimesed unustasid, et öige pea on tulemas jöulud.
See köik juhtus siis, kui Annika tuli koolist ja leidis tänavalt beebikörina. See meenutas talle
midagi. Üks laps. Oli üks lugu, kus peategelaseks oli üks laps ja anti kingitusi ning köik
olid röömsad. Kas see on jöulujutt? Millal need jöulud siis olid? Ta otsustas linnapea käest
küsida.
Laps (läheb linnapea juurde ja küsib): Millal need jöulud tulevad?
Linnapea: Millal? Kas me oleme selle ära unustanud! Vaatame järele. TÄNA! Kutsun kohe
kokku linnanöukogu! Kuna me oleme jöulud ära unustanud, siis sina, pagar, küpsetad köigile linna kulul ja lapsed aitavad! Rätsep, sina kaunistad linna, kasuta oma andeid! Ja lapsed
vöivad aidata. Koorijuht, sina öpetad meile laule, mida saame koos jöulupuu all laulda. Ja
arhitekt, sina paned linna keskele jöulupuu üles. Vaata, et oleks ilus kahar puu! Minul on ka
küllalt tööd.
(Igal tegelasel on oma “töökoda”. Pagari juures glasuuritakse piparkooke vms, rätsepa juures
löigatakse ja ömmeldakse kaunistusi, koorijuht öpetab laule, arhitekt paneb kuuse üles ja
valmistab koos lastega ehteid. Lapsed vöib rühmadeks jagada ja panna liikuma nii, et köik
saaksid köikides tegevustes osaleda. Löpuks saavad laulud selgeks, piparkoogid valmis ja
linn ehitud.)
Linnapea: Palun tulge köik kuuse juurde. Algab meie linna jöulupidu.
(Lauldakse, linnapea loeb suurest Piiblist ette jöuluevangeeliumi, lauldakse veel, tänatakse tublisid linnakodanikke, süüakse koos piparkooke.)
Linnapea: Köik kindlasti mötlesid, et mida mina tegin sel ajal, kui teie siin tublisti pingutasite.
Mul on teile üllatus. Ma tegin teile köigile kingituse. Selle nimi on Kristingel. See apelsin
siin on maakera. Need maiused tiku otsas tähistavad nelja ilmakaaart, köiki inimesi, kes
maakeral elavad. Küünal seda, et Jumal on saatnud oma Poja, kes on valguseks maailmale ja
punane pael, et Jeesus on surnud köikide inimeste eest. Seda ei tohi kunagi ära unustada.
Paneme küünlad pölema, kustutame linnalaternad, laulame “Püha ööd” ja palvetame, et me
seda kunagi ära ei unustaks!

PS. Kristingleid tehakse nii: pane apelsin lauale, suru selle sisse tordiküünal koos alusega nii, et
küünal jääks vertikaalselt; pane nelja hambatiku otsa kuivatatud värvilisi puuvilju ja torka
hambatikud apelsini sisse nagu neli ilmakaart; seo punane pael apelsini ümber ja kinnita
lipsukesega.
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