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1. desemberDet er 
snart jul

Tenn et lys

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar.  
Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.  
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de  
gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! 
Matt 5,14-16 

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem 
som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. 
Jesaja 9,2

.. og jeg håper at du gleder deg! Det er mange fine ting med jul; julelys, julesanger, 
julegaver, pepperkaker – men aller finest er det at vi får feire at Jesus ble født i 
Betlehem og at han er verdens frelser! Gud sendte sin sønn til verden fordi han elsker 
deg og meg utrolig høyt.  

Gjennom desember får du lese bibeltekster om da Jesus ble født, men også om 
at Jesus kommer hjem til ulike mennesker. Når Jesus kommer på besøk skjer det 
fantastiske ting. Jeg håper at dere også kan oppleve at Jesus er en del av deres hjem, 
og at hjemmet er et sted hvor Jesus kan skape forandring. 
 
I dette heftet finner du en side for hver dag i desember, med enten en bibeltekst du 
kan lese, en aktivitet dere kan gjøre sammen eller et oppdrag som innebærer å glede 
noen andre. Når du har fullført dagens oppgave kan du krysse av i kalenderen som 
teller ned til julaften!

Vårt ønske er at denne julekalenderen kan være med å 
skape gode samtaler om Jesus, gode minner sammen 
med familien og at du kan være med å glede noen 
andre denne måneden. 

Ønsker dere en god advent og jul!

I desember blir det mørkt tidlig, og da er det fint 
å tenne mange lys. Både inne og ute. Jesus sa 
at han kom som et lys i mørket, og at vi kunne 
få være lys for menneskene rundt oss. Lys 
symboliserer glede, varme og håp.  
 
Finn frem et lys som kan stå på bordet deres 
i desember. Tenn det hver morgen som en 
påminnelse om at dere kan være lys og spre 
glede til noen andre denne desember måned. 
Be sammen for noen som har det vanskelig.  Varm hilsen fra oss i Barnekirken
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Tegn en tegning
I Bibelen er det mange historier om mennesker som fikk Jesus på besøk.  
Tegn en tegning av deres familie og at Jesus er på besøk hos dere.  

2. desember
De skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss 
En engel kom til Maria og fortalte at hun skulle føde Guds sønn. Senere 
fikk Josef møte en engel i drømmen sin. De skulle kalle ham Immanuel.
Det er et av navnene til Jesus og det betyr “Gud er med oss”. Da Jesus 
ble født var han et bevis på at Gud ikke var langt borte, men at Gud ved 
sin sønn ville være nær alle mennesker. Jesus viste Guds kjærlighet 
med det livet han levde.  

Les sammen: Matt 1,23
Dette er et fint bibelvers å lære seg utenat. Se om dere klarer  
det i løpet av den neste uken!  
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3. desember
Hva gir bedre stemning enn julesanger? 
Vi har laget en egen spilleliste med fine 
julesanger som handler om Jesus! Sjekk ut 
vår spilleliste på spotify “Jul i Barnekirken” 
og finn deg en ny favoritt.  

Julemusikk



4. desember
Inni en snøkule kan det være full storm, eller helt rolig. Slik kan det føles 
i tankene våre noen ganger også – bekymringer, krangling eller noe 
vanskelig som skjer skaper en liten storm inni oss. Da er det fint å huske 
at Salme 46,11 sier: 

Fall til ro og kjenn at Jeg er Gud!

Når du ser på snøkornene som virvler inni en snøkule, eller en snøstorm 
ute kan du takke Gud for at han gir deg fred i hjertet og tankene. 

5. desember
En av tingene mange gleder seg til i desember, er julegavene. 
Dessverre er det slik at ikke alle har råd til å kjøpe mange gaver, eller 
har noen som kjøper gaver til seg. Dagens oppdrag er derfor at dere 
skal finne noen i deres by som trenger en gave. Kjøp en fin gave, pakk 
inn og lever til ønsket formål. Husk å merke med alder og kjønn!   

Gi en gave til noen andre! 

Lag din 
egen snøkule

Tips: Sjekk din lokale Røde kors, Stiftelsen sykehusbarn eller 
Ensomt juletre hos Nordic choice hotels. 

Dette trenger du: 
• Tomme glass med skrulokk
• En kongle, en liten figur eller lignende
• Glitter
• Lim som tåler vann
• Vann

Slik gjør du:
• Vask og tørk glasset. Ha lim på innsiden 

av lokket og fest konglen eller figuren. Ha 
nesten fullt med vann i glasset, sørg for at 
det ikke renner over når du har på lokket.

• Ha i glitter og rør rundt.
• Når limet har tørket kan du ha lim  

langs kanten og skru på lokket.
• Det er veldig viktig at glasset  

skrus ordentlig fast!
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6. desember
Les sammen: Lukas 19, 1-10

I denne historien kommer Jesus på overraskelsesbesøk. 
Sakkeus har lyst til å møte Jesus, men han tror ikke at Jesus 
vet hvem han er og han tror ikke at Jesus har lyst til å være 
sammen med ham. Men Jesus kjenner Sakkeus, og han vil 
komme på besøk til ham. Dette besøket forandrer Sakkeus sitt 
liv. Før var han gjerrig og stjal fra andre, men etter at Sakkeus 
har vært med Jesus vil han dele med andre.  

Tenk at Jesus kjenner hvert eneste menneske, og uansett hva 
vi har gjort så har han lyst til å være sammen med oss! Når vi 
er sammen med Jesus blir vi mer lik ham.  

I Matteus kapittel 2 står det om noen vise menn som hadde 
sett stjernen, og dro for finne Jesus. De forstod at noe stort 
hadde skjedd, en ny konge var blitt født.  

Samtale og bønn
• Snakk om hvordan Jesus kan forandre 

mennesker sine liv i dag.  
• På hvilke måter kan vi bli mer lik Jesus?  
• Sakkeus delte av det han hadde.  

Hva har du som du kan dele? 
• Be sammen om konkrete måter  dere 

ønsker å bli mer lik Jesus.  

7. desember

Fargelegg bildet
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8. desember
I dag skal du være en mystisk nabonisse. Skriv «Ha en fin dag!» eller noe 
annet hyggelig og på en lapp og legg den i postkassen til en nabo  

Pepperkakehus

9. desember
Bygg og dekorer et pepperkakehus, en pepperkakestall eller 
pepperkakekirke! Kanskje du kan invitere noen venner på besøk? 
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10. desember 11. desember
Dette er Gladwin og Christina. De er lederne for Glocal i India.  
De reiser rundt og forteller om Jesus, og leder mange andre som  
gjør det samme. Gladwin og Christina har to barn som heter  
Mercy og Stephen.  

I India bor det mer enn 1,3 milliarder mennesker, og de fleste av dem 
kjenner ikke Jesus. Derfor samarbeider vi med mennesker der som 
reiser rundt og forteller andre om hvem Jesus er og at han elsker dem. 
Dette arbeidet kaller vi Glocal. Noen steder i India er det farlig å være 
kristen fordi de som bor der ikke liker det. Selv om vi er i Norge, kan vi 
være med å be for menneskene i India.  

Be for India
• Be for barna i India 
• Be for de som er syke 
• Be for pastorene 
• Be om at flere skal få bli kjent med Jesus 

Tegn et Indisk flagg og heng det opp som en påminnelse om  
å be for India og menneskene der.  
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Svar på spørsmålet og se hva mange 
mennesker i India trenger, som du kan være 
med å gi dem.

1. Hva heter det hvite kornet som er vanlig å 
spise til middag?

2. Et land som India grenser til? 
3. Hva er den største religionen i India? 

4. Mange i India er vegetarianere. Hva er det 
de ikke spiser?

5. Hvilken by ligger i India, og er en av 
verdens eldste? 

6. Hvilken verdensdel ligger India i?
7. Hva heter hovedstaden i India?
8. Hva heter det store dyret som finnes i 

India og Afrika?



12. desember
De siste dagene har du lært om og bedt for Glocalarbeidet i India. I 
dag skal dere få være med å gi en julegave til arbeidet i India. I Norge 
er vi heldige og har masse rent vann. I flere landsbyer der Glocal 
arbeider har de ikke rent vann der de bor. Mangel på rent vann kan 
gjøre at man blir veldig syk, eller at man må gå langt for å hente det. 

For 7500 kr er det mulig å installere en enkel pumpe og gi vann til en 
menighet og nabolaget rundt. 7500kr; det er like mye som Playstation 
5. Eller ny telefon. Eller en sykkel!

Vi utfordrer hvert familiemedlem til å gi av sine egne penger. Hva vil 
barna gi? Og hva vil de voksne gi? Snakk sammen om hva pengene 
kan bety for noen andre. Vær kreative! 

• Kan barna ha en innsamlingsaksjon fra bestefar og tante?  
• Hva med å lage kunst, og selge det til familien?  
• Eller vaske badet for en belønning som kan bli gitt til Glocal? 

Takk for gaven dere er med å gi! Den forandrer liv.  

Skann koden
Les mer på våre 
nettsider: glocal.no

Dere kan sammen lage indisk chai,  
den lukter jul og er inspirert av India. 

Lukt på hvert krydder 
og drøm dere bort! 
Oppskrift: 
3 ss chai-te eller annen sort te 
1 ts fersk, hakket ingefær (jo mer ingefær,  
jo sterkere blir teen) 
5 kardemomme, knust 
1 kanelstang 
3 nellik 
3 ss sukker (eller annet søtningsmiddel) 
1 dl vann 
5 dl melk 

Slik gjør du:  
Start ved å ha i vann og krydderne i en liten gryte.  
La vannet koke opp, med krydderne i, og la det småkoke et par minutter. 
Så har du oppi melk og te. La det stå og småkoke i ca 15 minutter. 
Ha i sukkeret. La det stå og småkoke til sukkeret er oppløst. 
Finn frem en liten sil. Legg den over koppen eller glasset, og hell te over. 
 
Oppskrift fra houseoftreats.org 

Chai Latte
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Bak lussekatter og lag en fest! 
• 900-950g hvetemel 
• 150g sukker 
• 25g fersk gjær 
• 1 ts malt kardemomme 
• ½ ts salt 
• 1 sukkerbit  
• 1g safran  
• 1 egg (kan sløyfes) 
• 5 dl melk 
• 150g smør i terninger 
• 1 egg til pensling, rosiner til dekor  
 
For full oppskrift og forklaring:  https://trinesmatblogg.no/recipe/lussekatter/ 

13. desember
Les sammen: Joh.12,1-11 

I denne fortellingen er Jesus på besøk hos tre søsken, Marta, Maria 
og Lasarus. De hadde laget en fest for Jesus og det var mange ulike 
mennesker der. Maria tok frem en krukke med dyr nardussalve, og så 
helte hun alt over føttene til Jesus før hun tørket de med håret sitt. 
Hun gjorde det for å vise Jesus sin takknemlighet og glede. De andre 
ble overrasket og syntes at det var unødvendig å bruke opp alt det på 
Jesus. Men Jesus satte pris på gaven til Maria.  

Lussekatter

Samtale og bønn 
• I dag er det ikke vanlig å helle salve på 

føttene til andre. Hva pleier dere å gjøre for 
å vise godhet og takknemlighet til andre?  

• Hvordan viser dere takknemlighet og 
kjærlighet til Jesus?  

• Takk Jesus for den han er og noe dere er 
takknemlig for. 
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14. desember
Alle i familien kan velge en person de har lyst til å skrive eller tegne  
en julehilsen til. Putt i konvolutt, skriv på adressen og send i posten.  

Send brev til 
en du er glad i

Bruk 
klistremerkene!

15. desember
Fargelegg bildet
Tips: Sjekk ut julehistorien i «Bibelappen for barn»
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17. desember
1. Navnet på keiseren da Jesus ble født? 

2. Hvor var Kvirinius landshøvding?

3. Hvor skulle Josef og Maria reise?

4. Hva la Maria barnet sitt i?

5. Hva følte gjeterne da engelen kom? 

6. Hva sa engelen at menneskene skulle få av Gud?

7. Hva blir barnet kalt?

Svarene kan du finne i Lukas 2

Johannes 3,16 forteller oss om selve grunnen til at vi feirer jul.  
Slå opp i bibelen og fyll inn ordene som mangler.  

Lær det utenat  
Lag en konkurranse i familien og se hvem som kan  
lære seg bibelverset utenat!  

Fyll inn ordene som mangler

For så høyt har Gud elsket _______  
at han ga sin ______, den enbårne,  
for at hver den som ______ på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha _______. 
Johannes, 3,16 

Ju
lee

van
gel

ie-
qu

iz
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18. desember
Bygg en julekrybbe i lego

19. desember
I dag er deres oppdrag å overraske noen med noe godt! 1.desember 
tente dere et lys som skulle minne dere på å være lys for menneskene 
rundt dere, og i dag skal lyset skinne ekstra sterkt. Her er noen forslag:  

• Kjøp en blomst, ring på hos naboen og ønsk god jul! 
• Ring besteforeldre eller noen andre på facetime og syng julesanger 
• Øv inn skuespill til juleevangliet og inviter noen til juleforestilling!  
• Kjøp en sjokolade og legg utenfor døren til noen du vil overraske

Hvem vil du overraske?
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Bibelappen for barn
Denne historien 
kan dere også finne i 
bibelappen for barn!  

20. desember
Les sammen: Matt 9,18-26

I denne historien kommer Jesus til et hjem hvor det er dårlig 
stemning. Det er en jente som har vært syk, og som nå er død. 
Pappaen hennes vil gjøre hva som helst for at hun skal bli frisk, og 
kommer løpende til Jesus for å spørre om han kan bli med dem hjem. 
Han tror at hvis Jesus kommer – vil alt endre seg. Og det gjør det! 

Jesus kan skape forandring i familiene våre i dag også! Vi kan få hjelp 
til å tilgi hverandre, tålmodighet i møte med hverandre, og styrke til å 
hjelpe hverandre.  

21. desember
De neste dagene frem mot jul skal dere få lese historien om da Jesus 
ble født slik den står i Lukas evangelium. I tillegg kan dere klippe ut 
noen figurer hver dag som til slutt viser menneskene som var samlet 
den første julen.  

Les sammen: Lukas 1,26-38

Samtale og bønn 
• Hvordan tror dere det hadde vært hvis 

Jesus hadde kommet på besøk til dere? 
• Selv om ikke vi kan se Jesus, så har vi fått 

den hellige ånd som er med oss. Derfor  
kan vi likevel be for ting som er vanskelig, 
og takke for det som er bra.  

• Hva vil dere be til Jesus om i dag?  

Klipp ut
figurene
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22. desember
Les sammen: Lukas 2,1-7 

Klipp ut
figurene
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23. desember
Les sammen: Lukas 2,8-14 

Klipp ut
figurene
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24. desember
Les sammen: Lukas 2,15-20

Figurene er hentet fra www.mgulin.com 

Bønn
Takk Jesus for 
at han komKlipp ut

figurene
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Tenn adventslysene
Nå tenner vi det første lys
Alene må det stå
Vi venter på det lille barn
Som i en krybbe lå

Nå tenner vi det andre lys
Da kan vi bedre se
Vi venter på at Gud vår Far
Vil gi sin sønn hit ned

Nå tenner vi det tredje lys
Det er et hellig tall
Vi venter på at Kongen vår
Skal fødes i en stall

Nå tenner vi det fjerde lys
Og natten blir til dag
Vi venter nå på frelseren
For alle folkeslag

Sigurd Muri / Emmy Köhler




