
Frygt ikke! - en novellekonkurrence 
  
Vi kender den klassiske fortælling, hvor heltene i løbet af 23 dage kæmper for at redde julen og 
lige netop når i mål den 24. december, hvor julefreden sænker sig.  
  
Vi leder efter en julefortælling, der vil noget andet. Julen er for mange mennesker ensbetydende 
med hygge og fest, familie og gaver. Det kan være den bedste historie af dem alle - den varmeste, 
den mest håbefulde, den mest glædelige. Samtidig kan historien om julen også være den mest 
umulige, den mest barske og rå, den mest kantede. Julen er en fortælling man kan slå sig på - på 
godt og ondt. 
  
Vi søger historier, som handler om, hvad der sker, hvis man slår sig på julen, og historier, som 
afsøger, hvad der ligger i de gådefulde ord: “Frygt ikke!” 
  
Alle interesserede, der er fyldt 18 år, har mulighed for at deltage i konkurrencen, og vinderen 
modtager en præmie á kr. 25.000,- 
  
Det bidrag, der vinder konkurrencen vil danne grundlag for et undervisningsmateriale til 
mellemtrinnet. Materialet udbydes herefter i perioden 2023-2027. 
  
De folkekirkelige skoletjenester, som har udstedt konkurrencen, forbeholder sig retten til at gøre 
brug af øvrige indsendte bidrag i eventuelle fremtidige projekter. Forfatterne bliver i så fald 
kontaktet med henblik på at indgå en aftale om brugen heraf.  
  
Kriterier: 
  
Målgruppen er elever på grundskolens 4.-6. klassetrin. 
  
Det indsendte bidrag skal forholde sig til et af følgende to udsagn: 

• Frygt ikke! 
• At slå sig på julen 

  
Omfang max. 6000 tegn, inkl. mellemrum  
  
Sproget skal være dansk. 
  
Teksten skal indsendes som en wordfil.  
Filen må kun indeholde tekstbidraget og intet andet. Illustrationer modtages ikke. 
  
Indsendte bidrag, der ikke opfylder et eller flere af disse kriterier, bedømmes ikke. 
  
Frist: 
  
Bidrag indsendes senest den 1. september 2022 kl. 23:59 til julenovelle2022@gmail.com Bidrag 
modtaget herefter indgår ikke i bedømmelsen. 
  
I mailen oplyser du navn, email og telefonnummer. 
  
Skriv ’Frygt ikke’ i emnefeltet. 



  
Bedømmelse: 
  
Vinderen udvælges af en jury bestående af: 
  
Mette Vedsø, børnebogsforfatter  
Mette Hegnhøj, børnebogsforfatter 
Søren Fanø, anmelder og lektor ved Via University College, Læreruddannelsen Aarhus. 
Lea Hasselager, projektmedarbejder i Folkekirkens skoletjeneste Hillerød og Allerød  
Charlotte Hitzner, projektmedarbejder i Folkekirkens skoletjeneste Roskilde, Lejre, Greve og 
Solrød 
  
Offentliggørelse: 
  
Vinderen af konkurrencen offentliggøres d. 1. december 2022 ved en præmieoverrækkelse i 
Konventhuset, Domkirkestrædet 10, 4000 Roskilde. 
  
Konkurrence udstedt af: 
De folkekirkelige skoletjenester i: 
  

• Dragør- Tårnby 
• Hillerød og Allerød 
• Roskilde, Lejre, Greve og Solrød 
• Syd- og Midtfyn 
• Gladsaxe og Herlev 
• Frederiksværk 
• Sydsjælland og Lolland-Falster 
• Næstved 
• Faxe, Køge og Stevns 
• Ballerup-Furesø 
• Randers, Favrskov, Hobro-Mariager 

  
Om de folkekirkelige skoletjenester: 
  
De folkekirkelige skoletjenester udvikler tværfaglige undervisningsprojekter på skolens præmisser. 
Projekterne tilrettelægges ud fra Fælles Mål og er ikke-forkyndende. 
  
  
  

 


