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Under 70 år har det här varit verkligt 
för många barn. Men vår förhopp-
ning är att det inte kommer sluta än 
på ett tag. Droppen är en kristen 

barntidning som varje år ger ut 
18 nya nummer. Detta är en av de få 
kristna barntidningar som fortfarande 
finns kvar. Idag trycks det ca 900 ex-
emplar av varje tidning, dessa skickas 
ut till barn runtom i Sverige (och även 
till några i andra länder). Även om det 
kanske inte var lika många prenume-
ranter som för 70 år sedan är det lätt 
att räkna ut att det finns massor av 
människor som har läst och/eller lä-
ser Droppen. För många av dessa har 
tidningen fått betyda något i och för 
deras tro. Några av alla dessa läsare 
har delat med sig av sina upplevelser, 
tankar och minnen:

Det var ibland lite väl spännande be-
rättelser, speciellt de som var som föl-
jetong. Tankenötter med att skicka 

Droppen 70 år

in svar var roligt. Det hände att jag 
skickade in svar. Läste alltid och gör 
fortfarande vilka som vunnit. Ifall man 

skulle känna någon. 
GUNNEL

Det var roligt att få läsa berättelser-
na. Att få läsa olika berättelser om 
barn i olika situationer stärkte min 
upplevelse av att Jesus älskar mig 
och vill va min vän och hjälpa mig, 
att han ger förlåtelse och att Gud 
hör bön.
Det känns så fint att denna kristna 
tidning får fortsätta sprida bud-

skapet till barnen om Guds kärlek till 
alla och Jesus som världens Frälsare.

REGINA

Jag tror det var på söndag eftermiddag/
kväll som far läste berättelser för oss 
sex syskon. Far kunde läsa så de blev 

levande för oss. När vi fick barn och 
var hemma hos mor och far så hade 
far alltid letat upp spännande berättel-
ser (långt innan vi kom hem), som han 
läste för oss alla och satte gärna in våra 
barns namn i berättelsen, Spännande.

LISBETH

För egen del minns jag framförallt 
”Tankenötterna”. Jag tyckte om att 
försöka lösa dem och skicka in. Ibland 
fick jag något pris, t.ex. en inbunden 
årgång av tidningen. Jag minns ännu 
en fråga som handlade om farisén och 
publikanen. Frågan var hur de bådas 
svar skiljde sig åt. Jag svarade: farisén 
började med Jag och publikanen bör-
jade med Gud. 
Min mor blev så tagen av den formule-
ringen så hon tyckte det blev en predi-
kan för henne.

INGA

Mamma läste alltid ur Luthersk barn-
tidning för oss när vi var små och jag 
minns de stunderna med glädje. Berät-

pekar framåt

Tänk dig att du är 10 år och sitter uppkrupen i soffan med en filt om dig. Utanför fönstret är det 
nästan helt mörkt och om bara en liten stund är det dags för dig att krypa ner i sängen för att sova. 
Men det finns en sak kvar att göra innan det är läggdags. Pappa, mamma eller någon annan bekant 
sitter i fåtöljen bredvid och har en uppslagen tidning i handen. Tidningen heter Droppen, för en del 
kanske Luthersk barntidning passar bättre in i bilden då detta var tidningens tidigare namn. Personen 
i fåtöljen läser högt från tidningen, vissa kvällar är det en andakt eller ett reportage, andra kvällar 
är det en berättelse eller en del av en följetong. Du får på något sätt höra om Gud och efteråt ber ni 
aftonbön tillsammans. Det sista du gör innan du går och lägger dig är att lära känna Gud lite bättre, 
är det inte fantastiskt? 
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telserna och följetongerna är de jag 
minns mest. Jag ville så gärna vara med 
i månadens intervju så när jag skickade 
in svar på en tävling skrev jag: ”Ps. Jag 
vill gärna vara med i månadens inter-
vju.” Det gick bara några veckor innan 
Inga-Lisa hörde av sig och några num-
mer senare fanns också jag med i tid-
ningen.

HENNY

Jag har också fått prata med Inga-Lisa 
Persson, hon var redaktör för droppen 
i 20 år. Hon berättar att det som var 
roligast med jobbet som redaktör var 
all kontakt hon fick med läsarna, ge-
nom bland annat tävlingar då hon fick 
brev. Men att det också var en rolig ut-
maning att skriva för barnen på deras 
nivå och det var alltid extra roligt när 
hon lyckades. I redaktörsjobbet fanns 
det alltid ett nytt nummer som skulle 
göras, och att göra varje nummer lika 

bra var en utmaning speciellt eftersom 
det inte alltid var lätt att hitta material. 
Följetongerna som många har berättat 
att de uppskattar var extra svåra att få 
tag på, eftersom man ville att de skulle 
vara bra och lagom spännande och 
långa. Ett tips som Inga-Lisa vill skicka 
med föräldrarna till alla barn som läser 
Droppen idag är att läsa tidningen till-
sammans. Genom att läsa tillsammans 

kan man dela tankar om det man läser 
och då blir det en djupare upplevelse 
för barnen. Inga-Lisa lyfter även fram 
vikten av att tidningen finns och får 
fortsätta finnas genom att poängtera 
hur viktigt det är att barn får ta del av 
det kristna budskapet på ett naturligt 
och spännande sätt. Till sist delar hon 
med sig av det fantastiska att männis-
kor även nu, mer än 20 år efter att hon 
slutat som redaktör, berättar för henne 
att Luthersk barntidning fått betyda 

jättemycket för dem. ”Det känns bra”, 
säger hon.

Även om 70 år kan kännas länge så 
är det inte nog. Jag och många med 
mig hoppas och ber att Droppen ska 
få fortsätta i minst 70 år till. Vi har en 
Gud som alltid funnits och som kom-
mer att finnas i all evighet. Detta vill 
vi fortsätta sprida och Droppen är en 
viktig del i det arbetet. Efter att ha fått 

ta del av hur mycket Droppen har fått 
betyda för olika människor har min 
önskan att tidningen ska få fortsätta 
finnas bara växt. Jag hoppas att ni, 
precis som jag, gillar Droppen och vill 
att den ska fortsätta spridas. Se nu till 
att hjälpa oss så att fler får ta del av 
budskapet om Gud och Jesus. Sprid 
Droppen till alla runtomkring dig, och 
om du har möjlighet så ge Jubilaren en 
gåva.

ESTER BIRGERSSON

Vill du ge jubilaren en gåva? 
Gå in på www.elmbv.se/gavor för olika sätt att ge eller använd Swish-koden nedan och märk din gåva med DROPPEN.

Vill du prenumerera åt dig själv eller någon annan?
Skicka ett mejl till droppenprenumeration@elmbv.se med ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
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