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I ´Juleviet fortæller Holger Mellerup om Jellingstenen og de sjæleindtryk, kong Harald kunne opleve hos
den. 

´Stilhedens engel´ tager fat på begrebet 'Der gik en engel gennem stuen og fører os til iagttagelser omkring
Jesus fødsel, stilhedens livsstubstan og samværets stille stunder.

´Den første julemorgen´ kredser ligeledes om krybben og korset samt Michelangelos genius ved
gennemmaling af hvælvingen over det sixtinske kapel i Rom.

´Den retfærdige samaritaner´ kredser om flid og vågen sans for retfærdighed hos en mand i Samaria.....

I ´En stråle fra Betlehemsstjernen´ fortælles om hvordan et rigt liv kan leves at to mennesker. Vi bliver vidner
til væsentlige tildragelser i fremmede menneskers liv for længe siden.

Den sidste legende ´Fremtidens læge´ bærer præg af den intense oplevelse, Holger Mellerup havde i
forbindelse med hustruens sygdom og død.
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