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HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! 
 

Tusen hjertelig takk for at du vil være med på å gi det største til de minste. Adventstidens 
tema er ”En spennende tid”. Her møter vi Maria, engelen Gabriel, Josef, gjeterne, de vise 
mennene og ikke minst lille Jesus. Dette er kjente fortellinger for flere av barna, men vær 
ikke redd for å fortelle dem igjen og igjen. Likevel, kanskje den kan fortelles på en litt 
annen måte, eller men noen andre virkemidler denne gangen? Gjør det gjerne til et mål 
for deg selv at barna skal få oppdage julebudskapet på nytt denne adventstiden! 
 
Trekk også gjerne barna inn i både forberedelsene og gjennomføringene av de ulike 
samlingene. Dette kan bidra til å skape både stemning, engasjement og forventninger for, 

til og fra barna. I tillegg til å bruke leirminnebøker på leir, så bruk også tid og fokus på å la 
barna blir kjent med å slå opp i og bruke Bibelen. Det er noe av det viktigste og beste vi 

kan gi dem for fremtiden.  
 
Det er laget gruppe-opplegg til hver bibeltime. For de eldste barna bør oppgavene 
kopieres opp og deles ut, mens for de yngste kan den gjerne bli gjort i fellesskap. Tilpass 
også mengden til de ulike aldersgruppene. Legg vekt på å la barna få komme med sine 
egne tanker, spørsmål og undringer under gruppesamlingene! Hjelp dem til å sette ord på 
opplevelser og tanker, og til å forstå hverandre.  
 
Illustrasjoner blir begrenset av copyrighter til å kunne bli lagt med som vedlegg her. Men 
slike ressurser er å finne i: 

- fargeleggingsbøker 
- på nettsider (f.eks.: http://christiananswers.net/norwegian/kids/clr-indx-n.html) 
- barnebøker 

- barnebibler 
 
Bruk gjerne tid på å finne noen gode illustrasjoner, det kan være en betydelig støtte til 

arbeidet ditt. Husk også å alltid selv arbeidet med stoffet, og gjør det til ditt eget. Det 
utgjør en stor forskjell for barna som skal høre på. 
Dette opplegget er blitt inspirert av bl.a. 196 ideer for barnearbeid (Jarle Waldemar), Aktiv Bibel 3 (Norsk 

Bokforlag), Sprell Levende -opplegg fra 2007 (www.nssf.no). 

 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller synspunkter! ☺ Vi setter stor pris på 
konstruktive tilbakemeldinger så vi best mulig kan møte deres behov.  

 
 
Mvh  

Ingrid Kvam Steinshamn 

-barne- og familiekonsulent- 

ImF-UNG 
E-mail: i.steinshamn@imf.no 
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1. bibeltime 

 

MARIAS BABY 
Lukas 1, 26-38 + 2, 1-7 
 
Mål for samlingen:  

- Å gjøre barna klar over at Jesus ble født på samme måte som vi, men samtidig var 
han Guds evige Sønn.  

 
Hjelpemidler: 

- Filmklipp fra f.eks. ”Veien til Betlehem”, ”Englebesøk” (superblink.no) 
- Utkledningsklær til rollene i teksten (Fortellingen), om det skal spilles eller 

dramatiseres 
- ”Bokruller” (s. 4) 
- Josef-monolog (s. 5) 
- Hobbyaktiviteter (s. 6) 

 
Sangforslag: 

- Jeg er så glad hver julekveld, I en natt så klar og kald, En stjerne skinner i natt 
 
Litt fakta: 
I sin tid ble Jesaja varslet om at en Frelser skulle komme (Jes. 7, 14 og 9,6). Over 700 år 
senere sendte Gud engelen Gabriel til den lille byen Nasaret for å gi beskjeden om at nå 
var tiden inne. Den unge tenåringen, Maria, var den første som fikk budskapet, og senere 
fikk Josef den samme beskjeden gjennom en drøm. 
 
Engelen Gabriel omtales allerede i Daniel 8, 16 ff. Og i NT leser vi at Gabriel åpenbarte seg 
for den gamle presten Sakarja, og varslet om at han og kona Elisabeth skulle få en sønn 
(døperen Johannes, Matt. 1, 5-25). Et halvt år etter kommer Gabriel til Maria. 
 
Fortellingen: 
Gud sendte engelen Gabriel til en liten by som het Nasaret. Han hadde et budskap til en 
ung kvinne som het Maria. 
- ”Ikke vær redd, Maria!” sa engelen til henne. 
- ”Gud har utvalgt deg. Du kommer til å få en guttebaby, og du skal kalle ham Jesus. Han 
kommer til å bli en stor mann. Han er Guds Sønn. Kongeriket hans kommer til å vare for 
alltid.” 
 
Maria var forundret. Hun forsto ikke hva som var grunnen til at Gud hadde valgt nettopp 
henne. Likevel var hun glad for å kunne være lydig mot Gud.  
- ”Jeg er Guds tjener;“ sa hun.  
- ”La det bli slik som du har sagt!” 
 
Maria skulle snart gifte seg med Josef. Han var snekker i byen Nasaret. Den romerske 
guvernøren ønsket å telle alle menneskene som bodde i landet. Derfor var Josef nødt til å 
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Minnevers: 
 
”Alt dette skjedde for at det Herren hadde talt gjennom profeten, skulle 
oppfylles: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham 
navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss”. 

Matt. 1, 22 
 

reise til familiens hjemby, Betlehem. Maria reiste sammen med ham. Det var en lang reise, 
og det var like før babyen til Maria skulle bli født. De lastet det de skulle ha med seg av 
klær og vannflasker på eselet sitt. Veien var støvete og full av steiner. Maria merket at 
hun var veldig varm og sliten. Hun lengtet etter å komme fram til Betlehem og legge seg i 
ei god seng.  
 
Men da de kom fram til Betlehem, var det ikke ett eneste ledig rom til dem noe sted i den 
vesle byen! Maria var så sliten at hun med glede ville legge seg og hvile hvor det skulle 
være. Til slutt var det en vennlig eier av et overnattingssted som ga dem lov å ligge i 
stallen bak huset sitt, sammen med dyrene. Maria takket ham og var glad for å få hvile. 
 
Den natten ble babyen til Maria født. Hun tullet den vesle sønnen sin inn i noen remser 
med tøy. Så plasserte hun ham på det myke høyet i en krybbe. Hun så på babyen og 
husket hva engelen hadde fortalt. Dette var Guds egen Sønn.  Kongeriket hans skulle vare 
for alltid. Endelig var Jesus kommet til verden! 
 
Bønn: 
Kjære Gud, takk for at du sendte Jesus til verden som en liten baby. Takk for at han var 
din egen Sønn. Hjelp meg til å forstå hva dette underet betyr.  
Amen. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
BOKRULLER  
 
Dette er ment til å være en god og fungerende måte å synliggjøre navnevalg og 
betydning av navn for barna. Pluss at det kan være både nytt og spennende for flere av 
barna å få ”oppdage” sine navn.  
 
Lag to ”bokruller” – en med barnas navn og en med JESUS og IMMANUEL. Sjekk på 
forhånd betydningen av barnas navn. (Ikke alle har en sikker betydning). Skriv opp alle 
navnene med store bokstaver på en plakat, gjerne i alfabetisk rekkefølge. Det er ikke 
nødvendig å skrive opp betydningen, den kan du fortelle muntlig. Sørg for plass til å føre 
opp flere navn, hvis det kommer noen til i siste liten. Rull plakaten sammen som en 
bokrull. 
 
På en tilsvarende plakat skriver du både navn og betydning.  

JESUS: Herren frelser. 
IMMANUEL: Gud med oss. 
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JOSEF av Hege Holmqvist 
 
På scenen er det et kafèbord. På bordet står det salt, pepper og tannpirkebeholder. Josef 
sitter og drikker kaffe og leser avisen. Viktig at salt og pepperbøssene er store og 
gjennomsiktige. Kaffekruset bør være i en sterk farge, for eksempel knall rød. 
 
Tanken er at disse objektene som er på bordet, skal brukes som illustrasjon på det han 
sier. Han prøver å forklare dette utrolige som har skjedd, og bruker de hjelpemidlene som 
han tilfeldigvis har for hånden. 
 
Josef: Kjæresten min kan fortelle de mest utrolige historier. En dag så fortalte hun at hun 
hadde vært på rommet sitt, og da hun hold på å legge seg, da… 
 
Ja, la oss si at dette er Maria. Hun har svart hår. (Han tar pepperbøssen og plasserer den på 
bordet. Rydder vekk det andre, slik at han kan plassere den midt på bordet).  
 
Hun var altså på rommet sitt. Ante fred og ingen fare. Skrev i dagboken sin, planla 
bryllupet… i det hele tatt: holdt på med sitt. Så idet hun skulle legge seg, så var det 
akkurat som om noe dekket hele rommet. (Han tar avisen over pepperbøssen). Det var 
som en sky hadde kommet inn i rommet. Hun fortalte meg hvordan frykten og redselen 
stakk i hjertet hennes. (Han tar og kaster en tannpirker som et symbol på frykten som 
angriper henne. Han tar helt av. Er på en måte i sin lille lekeverden. Så oppdager han at han 
har tatt litt av og blir litt flau). Ja altså, det var denne tåkeskyen. Uansett, så kom det en 
engel inn i rommet hennes. (Han tar saltbøssen og plasserer den ved siden av ”Maria” – 
pepperbøssen). ”Hei, ” sa engelen. (Han bruker salt – og pepperbøssen som to dukker). 
Maria ble stiv av skrekk. Hun holdt på å besvime av frykt. Hun kjente frykten stikke henne 
i hjertet, og hun ble skikkelig redd.  
 
Engelen hadde sett på henne og sa at hun ikke skulle være redd. Så hadde han sagt at 
Gud hadde utvalgt henne til å være mor til Guds Sønn. 
 
Jeg er en Herrens tjener, hadde hun svart, og så fløy engelen igjen. (Bruk også her, 
bøssene til å spille Maria og engelen). 
 
(Han setter ned ”dukkene” og ser på publikum fortsatt lent over bordet). Jeg trodde ikke 
på henne da hun fortalte meg det. Jeg syntes faktisk at det var en så dum historie at jeg 
ikke ville være kjæresten hennes lenger. Jeg ville i hvert fall ikke gifte meg med henne.  
 
Nei, jeg hadde aldri trodd henne, (han setter seg tilbake på stolen) hvis ikke det samme 
hadde hendt meg.  
 
Jeg lå og sov, og i drømmen min kom engelen på besøk til meg. ”Ikke vær redd for å gifte 
deg med Maria,” sa han. Maria har sagt ja til det Gud spurte henne om. Hun sa ja til å være 
mor til Guds Sønn. 
 
Da jeg våknet, forstod jeg at det var den samme engelen som hadde besøkt Maria som 
nettopp hadde snakket til meg i min drøm. Maria hadde hatt besøk at en engel, og hun 
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hadde sagt ja til det Gud spurte henne om. Hun hadde fortalt sannheten hele tiden. Og nå 
skal hun bli mor til Frelseren, Jesus, og han skal vokse opp i vår familie. 
 
Hun er den modigste jeg kjenner. For ei dame! (Han tar med seg avisen og går av scenen).  
 

 
HOBBYAKTIVITET 

 

DEKORERE T-LYS GLASS 
 
Alternativ A 
Skaff et lite t-lys glass til hvert barn (billig på IKEA, Europris, Spar Kjøp eller Nille). Kopier 
ark med enkle små engler, enten tegnet selv eller funnet i malebøker eller på nettet. Teip 
den lille engelen fast på innsiden av glasset. Da kan barna dekorere glasset og tegne etter 
modellen. Bruk glitterlim, lim pluss glitter, eller hobbymaling pluss glitter. Et alternativ 
kan også være engleklistremaling. La glassene tørke! 
 
Alternativ B 
Klipp ut engler fra fine servietter, eller glansbilder. La barna lime englene på med 
dekopage-lim (Panduro). La glassene tørke! 
 
Alternativ C 
Skaff et hvitt kubbelys til hvert barn. Dekorer med engler i tynn gull – eller sølvfarget 
voksdekor (trykkes ut med pepperkakeform). Englene klemmes fast på lyset.  
 
 
ENGLER I ROMMET 
 
Du trenger:  
- en rull med papir, så bredt som mulig (gråpapir eller hvitt – evt en stor papp-plate) 
- vannmaling (evt fargeblyanter) 
- pensler 
- glass med vann (til penslene) 
- tørkepapir 
- tykk, svart tusj 
- overhead/prosjektor 
- enkle tegninger/bilder av engler (til å tegne av) 
 
På forhånd teiper du papiret/papp-platen på veggen. Finner noen englebilder som du vil 
barna skal fargelegge/male. Blåser dem opp med overhead eller prosjektor på veggen, og 
tegn av på papiret. Så har du klart enkle, men gode fargeleggingstegninger til barna.  
Dette kan senere henges opp igjen på veggen, når barna har malt/fargelagt. Så får 
foreldre eller andre leirdeltakere se.  
 
PS: Du kan evt kopiere opp store kopier (A3) av engelen/englene, og så kan barna 
fargelegge hver sin, og henge dem ulike steder i rommet.  
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Minnevers: 
 

”Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus” 
Luk 1, 31  

Kveldsandakt 

 
GJETERNE OG ENGLENE 
Lukas 2, 8-20 
 
Mål for samlingen:  

- lære barna fortellingen, og gjerne se en sammenheng mellom det som skjedde i 
stallen og det som skjedde på markene med gjeterne. (Gud sender engler til å 
fortelle) 

 
Hjelpemidler: 
- Skjulte ord – oppgave (s. 8) 
- Utkledningsklær til rollene i teksten (Fortellingen), om det skal spilles eller dramatiseres 
 
Fortellingen: 
Ute på jordene i nærheten av Betlehem passet gjeterne på sauene sine. Det var en klar 
natt, og gjeterne tittet opp på stjernene. Plutselig ble hele himmelen opplyst av et sterkt 
lys som nesten gjorde gjeterne blinde. En engel fra Herren kom til syne!  
- ”Ikke vær redde!” sa engelen.  
- ”Jeg kommer med gode nyheter og en stor glede til dere! I natt er Frelseren deres blitt 
født i Betlehem! Han er Kristus, Herren. Slik vil dere kjenne Ham igjen og vite at det er 
Ham – dere kommer til å finne en baby som ligger i en krybbe og er tullet inn i noen 
remser med tøy”. 
 
Så ble hele himmelen fylt med engler som lovet Gud og sang:  
- ”Ære være Gud i det høyeste, og fred og glede over hele jorden!” 
Det var virkelig et fantastisk syn! 
 
Gjeterne var klar over hva de måtte gjøre. De gikk fra sauene sine med èn gang og 
skyndte seg inn til byen.  
- ”Vi er nødt til å se dette som Gud har fortalt oss om!” sa de. 
De fant Maria og Josef og babyen som lå i krybben. Dette var Frelseren deres! 
- ”Det er som engelen sa, alt sammen!” utbrøt gjeterne. 
 
Maria hørte hvordan engelen hadde vist seg for gjeterne, og hun tok godt vare på ordene 
deres i hjertet sitt. Gjeterne gikk tilbake til sauene sine. De sang lovsanger til Gud og 
fortalte alle de møtte om de fantastiske tingene de hadde opplevd.  
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SKJULTE ORD 
 
Blås gjerne denne opp på overhead eller prosjektor og gjør den sammen med barna.  
 
Sett sammen hvert av ordene under på riktig måte og plasser dem i rutenettet ved siden 
av. Når dere har gjort det, vil de grå rutene vise dere noe fra fortellingen. Det første ordet 
er gjort ferdig, så dere lettere kan se hva dere skal gjøre.  
 

E N G L E R   

        

        

        

        

        

        

GENLER 

ENEJORD 

RELFSER 

HEMBELTE 

EDGLE 

BREKBY 

SERTJERN 

STET         

 SVAR: 
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2. bibeltime 

 

VISE MENN FRA ØST 
Matteus 2, 1-15 
 
Mål for samlingen:  
- la barna få lære at Jesus ble menneske for over 2000 år siden, og at Han er Gud. Men det 
betydde ikke at han hadde det lett (eller var trygg).  
 
Hjelpemiddel: 
- Utkledningsklær til rollene i teksten (Fortellingen), om det skal spilles eller dramatiseres 
- Julebudskapet i ”eskeform” (s. 10) 
- Filmklipp fra ”Veien til Betlehem”  
- Fortelling ”Ullvottene” (s. 15) 
 
Fortellingen: 
I et land langt borte i øst, så noen vise menn nøye på stjernene. De hadde fått øye på en 
ny stjerne, som skinte så klart på himmelen. 
- ”Det betyr at en konge er blitt født!” sa de.  
- ”Vi er nødt til å reise mot vest og finne ham. Vi må ta gaver med til ham for å vise ham 
ære!” 
 
De vise mennene la i vei gjennom ørkenen. Hele veien fulgte de stjernen. Det så ut som 
om stjernen hadde stanset over byen Jerusalem. De vise mennene fant palasset til konge 
Herodes og ba om å få se den nyfødte kongen.  
 
Men kong Herodes visste ikke om noen nyfødt konge. De som underviste i Loven, så etter 
i skriftrullene sine.  
- ”Det står her at det skal komme en leder fra Betlehem!” sa de.  
Og dermed satte de tre vise mennene i vei til Betlehem. Kong Herodes ville gjerne at de 
skulle komme tilbake og fortelle ham om det når de hadde funnet den nye kongen. Men 
han ønsket slett ikke å ære ham. Det kong Herodes ønsket, var å bli kvitt ham! 
 
De vise mennene nådde fram til Betlehem.  
- ”Se! Der borte skinner stjernen!” sa de og pekte mot et hus som så fattigslig ut.  
Stille gikk de inn i stallen bak huset. Der fant de Maria med den vesle sønnen sin, Jesus. 
De vise mennene knelte ned framfor gutten og tilba ham.  
- ”Nå har vi funnet den nye kongen!” sa de.  
Så fant de fram gavene sine og ga dem til Jesus. Det var gull, røkelse og myrra. Maria så 
på gavene i undring og overraskelse.  
 
Da det var på tide å dra, advarte Gud de vise mennene i en drøm om at de burde ta en 
annen vei hjemover. Maria og Josef tok Jesus med seg til Egypt. Der vokste gutten opp i 
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sikkerhet helt til kong Herodes var død. Da var det trygt å reise hjem igjen til Nasaret. 
Kong Herodes fant nemlig ikke Jesus mens han vokste opp i Egypt.  
 
 

 
Julebudskapet ”i eskeform” 
 
Gjør på forhånd i stand fem esker, gjerne i ulike størrelser. Pynt dem med glanspapir, 
gullstjerner o.l., slik at de ser fine ut. Skriv/mal/lim bokstavene ordet JESUS utenpå 
bunnen av eskene, en bokstav på hver eske. Lag et stort spørsmålstegn på ”forsidene” av 
hver eske. (Når bokstavene i JESUS vender ned mot bordet skal spørsmålstegnene vende 
frem mot barna og åpningen være opp). Legg en liten konvolutt med et hjerteformet kort 
inni hver eske.  
 
1. Eske med bokstaven J på utsiden: Utenpå konvolutten skrives: 2700 år gammel beskjed 
fra Gud til profeten Jesaja og til alle mennesker. På kortet i konvolutten skrives: ”Se, en 
jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi Ham navnet Immanuel” (Jes 7, 14). 
 
2. Eske med bokstaven E på utsiden: Utenpå konvolutten skrives: 2700 år gammel beskjed 
fra Gud til profeten Mika og alle mennesker. På kortet i konvolutten: ”Men du, 
Betlehem…Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel” (Mika 5, 1).  
 
3. Eske med bokstaven S på utsiden: Utenpå konvolutten skrives: 2000 år gammel 
beskjed fra Guds engel til Maria. På kortet i konvolutten: ”Du skal bli med barn og føde en 
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus” (Luk 1, 31).  
 
4. Eske med bokstaven U på utsiden: Utenpå konvolutten skrives: 2000 år gammel 
beskjed fra Guds engel til Josef. På kortet i konvolutten: ”Hun skal føde en sønn, og du skal 
gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder” (Matt 1, 21).  
 
5. Eske med bokstaven S på utsiden: Utenpå konvolutten skrives: 2000 år gammel 
beskjed fra Guds engel til gjeterne i Betlehem.  På kortet i konvolutten: ”I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren” (Luk 2, 11).  
 
6. Avtal med en voksen leder at h*n skal være ”postbud” og komme inn med en stor, fint 
dekorert konvolutt under armen når dere er ferdige med eske 5. Utenpå konvolutten kan 
det stå: 2000 år gammel beskjed til alle mennesker i hele verden. Inni konvolutten kan det 
ligge et stort, rødt dobbelt hjerte, og på innsiden av hjertet står det: ”For så høyt har Gud 
elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv” (Joh 3, 16).   
 
Før barna kommer, stilles de fem eskene opp slik at bokstavene i ordet JESUS ligger skjult 
ned mot bordet, spørsmålstegnene vender fremover og åpningen opp.  
 
Gjennomføring: 
La et barn komme og åpne den første esken og ta ut konvolutten. Les det som står 
utenpå, og skap litt spenning omkring innholdet i konvolutten. Fortell kort at profeten 



 11 

Jesaja var en mann som Gud talte til. Han levde omtrent 700 år før Jesus ble født. Åpne 
konvolutten og les budskapet. Den jomfruen som Jesaja fikk vite om, hvem var hun? 
 
Gjør tilsvarende med de andre eskene etter tur. ”Hvem var det egentlig Jesaja, Mika, 
Maria, Josef og gjeterne fikk høre om?” Snu eskene slik at ordet JESUS kommer fram. Be 
alle barna si fram ordet JESUS høyt i kor. Dette er et signal til at postbudet skal komme 
løpende inn. Gi inntrykk av at du er litt forbauset og irritert. Si at du ikke liker forstyrrelser 
når dere snakker om Jesus. Postbudet vifter med brevet og sier at det er veldig viktig! 
 
- Hm, ja når det er så viktig, så får vi vel se på det. Les høyt det som står på utsiden av 
konvolutten. Bli interessert! Be et barn komme fram og åpne konvolutten og ta fram 
innholdet. Kommenter det røde hjertet. ”Et kjærlighetsbrev til oss!” Åpne og les 
innholdet.  
 
Flott! Hurra! Dette må vi takke for! 
 
Be en kort takkebønn (gjerne som ekkobønn), f.eks slik: 
 
Kjære Gud, takk for at du holder det du lover.  
Takk for at du sendte Jesus,  
slik du har sagt. Amen. 
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Gruppeoppgave   1. bibeltime 
 
Ha med Bibel el NT 
 

1. Samtale: 
 
Folk blir begeistret når en ny baby er på vei.  

- Kjenner du noen som har fått baby i det siste? 
- Hvordan tror du Maria følte det? 
- På hvilken måte ville hennes barn være annerledes enn alle andre barn som noen 

gang har blitt født? 
 
Maria måtte ha hatt stor tro og tillit til at Gud ville hjelpe henne.  

- Hvorfor var det vanskeligere for henne? 
- Tenk på dette helt spesielle barnet. Husker du noe om fødselen hans? 

 

 
 
2. Oppgave: 
 

A 
Maria var lydig mot Gud. Det er mange i Bibelen som var lydige mot Gud. Noen syntes 
ikke det var enkelt. Slå opp disse versene og finn ut mer om det å lyde Gud: 
 

1.Mosebok 6, 22 
Jona 1, 3 

Efeserbrevet 6, 1 
 
Vet du om noen andre i Bibelen som var lydige mot Gud? 

 
 
B   
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Foreldrene bestemmer som regel navnet på barnet  
         sitt. Men Maria trengte ikke å finne noe navn til sønnen hun hadde 
  fått. Les Matteus 1, 21. Der ser du hvordan navnet ble valgt. Vet du hva ditt 
eget navn betyr? Når du kommer hjem, kan du prøve å finne ut om det var  
                           noe spesiell grunn til at du fikk navnet ditt.   
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C 
ORDJAKT 
Skriv inn ordene som mangler. Velg dem fra listen i ruten nedenfor.  
Men pass på – fem av ordene i listen hører ikke hjemme i fortellingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria bodde i den vesle  _____________________ 

______________________. Hun ________________  ___________________ gifte 

seg med en ___________________ som het Josef.  

En dag kom ___________________  _________________________ til 

__________________. ”________________ vet at du er snill og god, ” 

sa Gabriel. ”Du kommer til å få en __________________.  

Han kommer til å bli kalt Guds _________________. Han blir 

en stor konge, akkurat som ___________________ var det.” 

 

 
 
 

 

prins – sønn – stall – Maria – engelen – Josef – skulle – snekker – Gud  
Gabriel – byen – dronning – esel – baby – Nasaret – David – snart 
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Gruppeoppgave   2. bibeltime 
 

1. Samtale: 
 
Selv om Jesus var både menneske og Gud, selv om han hadde en mamma og en pappa 
på jorden, og til og med en i himmelen. Likevel var han ikke alltid trygg. Han måtte til og 
med rømme til et annet land. Han ble en flyktning/innvandrer. 
 
- Hvordan hadde du likt at andre var mot deg, om du og din familie måtte flykte til et   
annet land?  
- Er det noen av dere som har vært redd noen gang? 
- Er det noen som har flyktet, rømt, sprunget vekk fra noe du var redd for? 
- Hvem passer på oss, og kan hjelpe oss når vi er redde? 

 
2. Oppgave: 
(Bruk gjerne tid på å fullføre oppgave fra i går, om det er nødvendig) 

 
Gjemt blant bokstavene nedenfor er elleve ord som du også kan finne i fortellingen. 
Marker hvert ord etter hvert som du oppdager dem. Deretter tegner du en ring rundt 
dem i rutenettet. De bokstavene som blir igjen (i rutenettet) er også noe som finner sted i 
fortellingen.  

 
P R H U B E T L E H E M V E G U T T D A J H U H E R O D E S L O P N B I F F I J E S U S 
B Å T U K S U J E R U S A L E M B M U H F Y I T A S L M Y R R A O P L G I S E K S A L L 
S T J E R N E L O G U L L K O R M A R I A B A B Y I K O P A L A S S K M E K O N G E N I 
 

B M Y R R A R E G 

E S M A R I A N U 

T S T J E R N E T 

L A I V S D E M T 

E L S T G U L L E 

H A I A I L S E S 

E P E K O N G E N 

M E L A S U R E J 

H E R O D E S N N 
 

Svar: __________________________________________________
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DRAMA/FORTELLING 

 
ULLVOTTENE 

 
Du trenger:  
Innpakkede (som en julegave) ullvotter med to 200-lapper inni 
 
Om det skal være drama: 

- en person til å spille Julie 
- en person til å spille bestemor 
- gjerne noen flere som kan være familien rundt juletreet 
- en tlf 

 
 
Julie åpnet julegaven fra bestemor. Hun hadde fortalt henne sitt aller høyeste julegaveønske. 
Det var en helt spesiell barbiedukke. Hun visste hva hun skulle ha på seg, og hvilke farge det 
skulle være på håret. Det var ingenting annet hun ønsket seg så mye som denne dukken. 
 
Med høye forventninger pakket hun opp gaven fra bestemor. Da hun såg innholdet ble hun 
veldig skuffet. Det var ingen barbie-dukke, men et par ullvotter. Senere på kvelden ringte 
bestemor til Julie. ”God jul, Julie. Ble du fornøyd med gaven du fikk?”, spurte bestemor ivrig. 
”Jo da, de var jo fine de, ” svarte Julie mens hun prøvde å skjule skuffelsen i stemmen. 
Bestemor ble overrasket. ”Men var det ikke det du ønsket deg?” Julie nøler. Plutselig gikk 
det opp for bestemor hva som hadde skjedd. ”Du må se inni ullvottene!” Julie gikk og hentet 
vottene og såg inni dem. Der lå det to 200 – lapper.  
 
”Kjære Julie! Jeg klarte ikke finne denne dukken din på noen av butikkene her i byen. Da 
tenkte jeg at du kunne kjøpe deg dukken selv. Og så visste jeg at du trengte et par nye 
ullvotter.” Julie ble strålende fornøyd og takket bestemoren. 
 
 
Omtrent på samme måte er det å være venn med Jesus. Noen tror at det er kjedelig å 
følge det Jesus sier. Men når vi åpner opp gaven, ja, det vil si at vi vil være Hans venn, vil vi 
se at det er spennende å leve sammen med Gud som skapte himmel og jord. Han vil være 
med oss hver dag, gi oss det vi trenger og gi oss et spennende liv. 
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SMÅ LEKER/SPRELL 
 
1. Bygge med spagetti og marshmallows 
 
Du trenger: ukokte (så klart) spagetti og marshmallows 
 
Del barna gjerne inn i grupper/lag. Hvem klarer å bygge det høyeste tårnes med spagetti 
og marshmallows? 

 
 
2. Bowling med tomflasker 
 
Du trenger: tomflasker og ball 
 
Særlig andre og tredje dagen er det mye tomflasker å finne på leir. Sett dem sammen som 
bowlingpinner, med èn flaske først, deretter to flasker osv. Still barna på en rekke. Barna 
skal nå prøve å velte flaskene ved å trille ballen mot flaskene. Man kan eventuelt fylle 
flaskene helt eller delvis med vann, om en vil gjøre de litt vanskeligere å velte.  
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FASIT  
 
Skjulte ord 
 
ENGLER 
JORDENE 

FRELSER    SVAR: GJETERNE 
BETLEHEM 
GLEDE 
KRYBBE 
STJERNER 
SETT 
 
 
Gruppeoppgave 1 
 
C 
Maria bodde i den vesle byen Nasaret. Hun skulle snart gifte seg med en snekker som het 

Josef. En dag kom engelen Gabriel til Maria. ”Gud vet at du er snill og god, ” sa Gabriel. 

”Du kommer til å få en baby.  

Han kommer til å bli kalt Guds sønn. Han blir en stor konge, akkurat som David var det.” 

 
Gruppeoppgave 2 
 
P R H U B E T L E H E M V E G U T T D A J H U H E R O D E S L O P N B I F F I J E S U S 
B Å T U K S U J E R U S A L E M B M U H F Y I T A S L M Y R R A O P L G I S E K S A L L 
S T J E R N E L O G U L L K O R M A R I A B A B Y I K O P A L A S S K M E K O N G E N I 
 

B M Y R R A R E G 

E S M A R I A N U 

T S T J E R N E T 

L A I V S D E M T 

E L S T G U L L E 

H A I A I L S E S 

E P E K O N G E N 

M E L A S U R E J 

H E R O D E S N N  
 
R E N I V D E M S T E I A I L E S E N N  =  REISEN TIL DE VISE MENN  

      (det står en A igjen) 


