
 

 

 
15 dager i desember 

ADRAs Adventskalender – for deg som venter 
 

 



 

 

Snart er det jul!  

Å tenke ut hvordan vi kan glede andre, er en fin ting. Mange kan få hjelp når vi bidrar 

med å glede andre eller samle inn noen kroner for å hjelpe. Kanskje kan vi ta noen 

småjobber hjemme eller gjøre noen tjenester.  

 

ADRAs arbeid stopper ikke selv om det er jul og ferie. Mange barn trenger 

livsnødvendigheter som mat, husly og beskyttelse. Mange barn får ikke gå på skolen. 

Utdanning og skolegang er en gave som du har fått – som du kanskje kan gi videre ved å 

jobbe for at andre også får den muligheten? 

Selv om ingen kan hjelpe alle, kan alle hjelpe noen!  

Derfor lager vi en omvendt julekalender. Kalenderen har en luke for hver skoledag i desember.  

 

 

 



 

 

LUKE 1 

I år foreslår ADRA at vi lager en omvendt julekalender sammen!  

 

Vi trenger: Tomt syltetøyglass som pyntes.  

 

Niger er verdens fattigste land, og de har verdens yngste befolkning. Mange av barna får ikke gå på 

skolen fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe blyant og bok. ADRA hjelper familiene med å gi barna 

bøker, blyanter, skolesekk og en spesiell lampe som gir lys på kveldene i hytta der de bor. På den 

måten kan barna få lese gjøre lekser selv om det blir tidlig mørkt om kvelden. 

En julepakke med skolesekk, solcellelampe, blyanter og bøker koster 300 kroner. 

 

  

 

 Vi tenner et lys.  

 

Tenn lys !  

Et lys skal brenne for denne lille jord. 

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor. 

Må alle dele håpet så gode ting kan skje. 

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.                                                                     Hvordan kan jord og himmel møtes? Hva betyr det? 

 

 



 

 

LUKE 2 
Vi ser dem på nyhetene. Barn så tynne og sultne.  

Det er vondt å se, og det er lett å lukke øynene, velge en annen kanal eller slå av TV-en og glemme at verden utenfor Norge eksisterer. 

Krigen i Jemen er en av verdens største menneskelige katastrofer. 

Det betyr at mange barn og ungdommer som bor der, ikke har det bra. Mange skoler og sykehus har ingen virksomhet lenger. Økonomien er 

vanskelig for folk. Mange familier har ikke nok mat. Barn og voksne mangler trygghet.  

 

80 % av befolkningen i Jemen har det vanskelig.  

Det er 22,2 millioner mennesker.  

Det er fire ganger Norges befolkning. 

 

Mange i Jemen er flyktninger i sitt eget land.  

Hva er en flyktning?  

Hva vil det si å flykte?  

 

Heldigvis kan vi være med og hjelpe. 

 
I Bibelen er ofte den minste beskrevet som den største. Den som tar imot et lite barn, tar imot 

Jesus selv.  

Matteus 25: «Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min 

Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var 

sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok 

imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, 

når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i 

fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot 

meg.’»   

Den som tror, søker ikke bare etter en himmel i framtiden - men gjenkjenner Gud når de ser inn i øynene til den som lider på jorden i dag. 



 

 

LUKE 3 

I dag snakker vi sammen om hvordan vi kan samle penger i Adventstiden slik at barn kan få det litt bedre og få gå på skolen. Kan vi få inn litt 

penger med å ta en ekstrajobb hjemme, eller å gjøre noen tjenester? Det er sikkert mye som må gjøres i dagene før jul. Hva med å hjelpe 

andre i familien eller en nabo med noe? Går det an å pante flasker? Da får vi både penger og hjelper miljøet. Vi kaller 

det vinn-vinn  ! 

I Niger er det ingen selvfølge at barn, særlig jenter, går på skolen. Ofte skjer det at jenter som ikke fullfører skolen, 

giftes bort mens de enda er barn. Mange foreldre følger de gamle tradisjonene og forstår ikke hvor skadelig dette er. 

Når vi hjelper barn slik at de fortsetter på skolen, får barna bedre muligheter til å klare seg.  
                   

Sangen i den røde firkanten handler om Jesus. Hva betyr teksten? Hva betyr «du gikk hele tiden lengre ned»?                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så kom du da til sist du var en fremmed, 

en sagnfigur man nok har snakket om, 

så mange hadde laget bilder av deg, 

du sprengte alle bilder da du kom! 

Vi tok deg frekt til inntekt for vårt eget 

og flagget med ditt navn i krig og fred,  

vi bygde katedraler høyt mot himlen, 

Men du gikk hele tiden lengre ned.   

Ylva Eggerhorn 



 

 

LUKE 4 

 

I dag skal du få høre en trist men også glad fortelling fra Jemen.  

 

Lille Moteeb var en 10 måneder gammel baby som bodde i en flyktningleir i Jemen.  

På dette ene bildet ser du at babyen Moteeb ikke har det noe bra i det hele tatt. Moren hans døde en måned etter fødselen. Familien hadde 

ikke penger til å transportere han til det nærmeste sykehuset. Lille Moteeb ble underernært og syk.  

 

Heldigvis ble Moteeb med i ADRAs prosjekt som jobbet spesielt mot underernæring hos barn under fem år. 

Etter fem måneder med behandling er han en glad og frisk liten gutt.  

  

På dette bildet (til høyre) ser du Moteeb smile:  

Du ser at det nytter å hjelpe!  

 

Hva betyr ordet underernært?  

Repetisjon: Hva er en flyktning?  

 

En flyktning kan være på flukt i andre land men også i sitt eget.  

 

 

 

SANG 

En liten stjerne: https://www.dropbox.com/sh/yp0mo9y6fe9jc6d/AABg11ZIfe1pkT4LK3Mv1Q10a?dl=0  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/yp0mo9y6fe9jc6d/AABg11ZIfe1pkT4LK3Mv1Q10a?dl=0


 

 

LUKE 5 
 

I dag skal vi gjøre noe hyggelig sammen. Adventstiden er en fin tid for å spre glede og oppmuntring. 

 

Vi lager små kort der det står noe hyggelig. 

Kan gode ord være en gave? 

 

 

Overrask noen med å legge kortet på et sted der du vet at noen vil finne det. Den som finner dette kortet kommer til å bli glad!   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUKE 6 
 

I dag skal vi lære mer om landet Niger.  

Finn landet på globusen eller på et kart.  

Finn ut -  

Hvilket språk snakker de i Niger? 

Hvor mange mennesker bor det der?  

Hva er gjennomsnittlig levealder? 

Hva heter hovedstaden? 
 

Du kan finne fakta om Niger her:  https://www.fn.no/Land/Niger 

Her laster du kart som kan fargelegges:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-map-blank.png 

 

     Vi tenner 2 lys. 

 

Tenn lys ! 

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,  

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. 

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. 

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. 

 

Hvordan kan du være med «å tenne lys» for noen som gråter og er lei seg? 

 

Lekse til neste skoledag er å ta med en 

refleks, hvis du har en eller flere ekstra 

hjemme! 

https://www.fn.no/Land/Niger
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niger-map-blank.png


 

 

LUKE 7 
 

I dag skal vi snakke litt om reflekser! Du bruker vel refleks? 
Når du har på deg refleks i mørket, kan bilføreren se at du er ute og går.  
En refleks kan lyse like sterkt som en lommelykt, men noen må lyse på den først.  
Refleks gjør deg synlig, sier Trygg Trafikk som jobber for at barn og voksne skal bruke refleks.  
 
Trygg Trafikk har laget fem gode råd:  
Fest refleks på alle jakker og bagger 
Bruk refleks som beveger seg når du går, de synes best  
Heng refleksen i knehøyde 
Bruk to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter 
Sjekk at refleksen ikke er veldig ripete – da virker den dårligere 
 
Visste du at du kan teste refleksen ved å lyse på refleksen med en lommelykt i et mørkt rom? 
Vi mennesker er på en måte reflekser; små og store. Når vi har noe som er fint og gir det videre, er vi nesten som reflekser som får andre til å 
lyse.  
Du og jeg kan være en god venn. Vi kan hjelpe dem som trenger hjelp. Vi kan trøste de som trenger omsorg.  
«Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.»  Matt. 7, 12: 
 
 
Finn fram refleksene som dere har hatt med dere hjemmefra (eller at læreren går til banken og spør om nye reflekser). Vi skal feste de her i 
dette området på oppslagsveggen. Fest gjerne refleksene i form av et juletre, eller ta inn en kvist hvis du kan få tak i det, og heng refleksene 
fra kvisten.  
Slukk lyset, få rommet så mørkt som mulig - og lys på refleksene med en lommelykt. Så fint det er, nesten som stjerner!  
 
Spill sangen på nytt: 
En liten stjerne: https://www.dropbox.com/sh/yp0mo9y6fe9jc6d/AABg11ZIfe1pkT4LK3Mv1Q10a?dl=0 
 
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» (Salme 119, 105)   

https://www.dropbox.com/sh/yp0mo9y6fe9jc6d/AABg11ZIfe1pkT4LK3Mv1Q10a?dl=0


 

 

LUKE 8 

Hvert år rammes millioner av mennesker av naturkatastrofer og situasjoner som gjør at det er vanskelig å 

skaffe nok mat til barn og voksne. Noen må flykte på grunn av krig i landet. Andre blir flyktninger i sitt eget 

land. Felles for alle er at hverdagene blir vanskelige. Det blir en kamp for å overleve.  

 

Pleier du å takke for maten?  

Hvem skal takkes for den maten du spiser hver dag? 

Hvis du kjøper en banan i butikken, hvordan har den reist for å komme fram til deg? 

Kastes det mye mat hjemme hos deg? 

Hva kan vi gjøre for at det ikke skal bli  

kastet så mye mat? 

 

 

 

Herre, din jord bærer mat nok for alle, takk for den delen du vil vi skal ha.  

Lær oss å dekke et langbord i verden som alle kan reise seg mette fra. 

Herre, vi reiser oss mette fra bordet. Takk for de kreftene vår kropp har fått.  

Nye skal sitte ved bordet og spise, hvis du får fordele, får alle nok. 

 



 

 

LUKE 9 

Barn har rettigheter.  

Tenk på barnas rettigheter. Alle barn har rett til…..  

 

Tegn noe som alle barn har rett til. Lag et bilde til klasserommet. Bildene settes 

sammen og består av mange tegninger med rettigheter.   

 

I år har Barnekonvensjonen fylt 30 år. 

Artikkel for lærer:  https://www.adranorge.no/2019/11/fns-barnekonvensjon-30-ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glade jul  

I en gammel fortelling sies det at melodien til «Glade jul» ble skrevet i siste liten til julegudstjenesten fordi orgelet hadde blitt musespist og 

ødelagt. Menigheten trengte en enklere sang som kunne spilles på gitar. Det er ikke sikkert at dette er hele sannheten om den gamle sangen, 

men her synges og spilles den med gitar: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sbrOJEfvuVQ Lukk øynene mens du lytter. 

https://www.adranorge.no/2019/11/fns-barnekonvensjon-30-ar/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sbrOJEfvuVQ


 

 

LUKE 10 

Mange jenter og gutter drømmer om å få en jobb der de kan tjene nok penger til å 

betale utgifter og ha litt ekstra. Men mange får ikke jobb fordi de ikke har skolegang. 

Gratis utdanning er en rettighet for alle, men fremdeles er det 1 av 5 barn i verden 

som ikke går på skole. Det er enda flere som ikke lærer noe selv om de går på 

skolen.  

 

Noen får ikke gå på skolen fordi landet er i krig og krise. 

Noen får ikke gå på skolen fordi de har en funksjonsnedsettelse  

Noen får ikke gå på skolen fordi de lever i et av verdens fattigste land eller fordi de 

tilhører den fattigste delen av befolkningen.  

Noen får ikke gå på skolen fordi de tilhører en minoritetsbefolkning.  

Noen får ikke gå på skole fordi det ikke finnes lærere der.  

 

ADRA bygger skoler og jobber for at lærere skal ha mer kunnskap for å være gode lærere.  

 

Hvilke praktiske yrker og håndverk kjenner du til her i Norge? Hva slags materialer og redskap trenges for å 

kunne gjøre jobben?  

 

 

Praktisk tips: I år kan du pakke julegavene inn med avispapir, gråpapir, bilder som limes på,  

                                                  hjemmelagde gavelapper.  

 



 

 

LUKE 11 

I Norge bruker familier en del penger på å kjøpe mat, men likevel har mange penger til overs slik at de kan kjøpe andre ting. I de fattigste 

landene koster mat veldig mye i forhold til det folk tjener.  

 

Det er ikke uvanlig at folk i veldig fattige land må bruke to dagslønner for et næringsrikt måltid. Da er det en fordel å eie en geit, ei ku og et 

jordstykke sånn at man også kan dyrke sin egen mat! Grunnen til at maten koster så mye, kan være krig og uro i et land. Det koster mye 

penger å frakte mat ut til folk når det er utrygt. Prisene presses i været.  

Hvor mye koster mat? I Sør-Sudan koster et enkelt bønnemåltid 155 prosent av 
en gjennomsnittlig dagslønn, ifølge WFP. I New York ville dette tilsvart 321 
dollar, eller 2600 kroner. 

 

 

         Vi tenner 3 lys.  
 
Tenn lys! 
Tre lys skal flamme for alle som må sloss. 
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss. 
Må ingen miste motet før alle folk er ett. 
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.  
 
 
 
Hva er frihet? 
Hva er rettferdighet?  
Hvordan kan vi kjempe for rettferdighet og frihet?  



 

 

LUKE 12 

LEDESTJERNE 
 
Vi roper i denne natten:  
Gi oss en vei å gå. 
Gi oss ennå en stjerne 
å feste øynene på. 
 
Gi oss ennå et hjerte, 
ikke av vest eller øst, 
gi oss et hjerte som favner 
all verden – og grenseløst. 
 
Gi oss ennå å gråte 
over vårt mørke sted. 
Gi oss igjen å høre: 
Fred over jorden. Fred! 
 
Gi oss ennå å bryte 
opp som de vise menn. 
Gi oss i natt en stjerne, 
og gi oss å følge den. 
 
Einar Skjæraasen 

 

 

Prøv å lage ditt eget juledikt. Eller kanskje du har mere lyst til å skrive en liten historie? Du kan tegne, dekorere og lage stjerner.  

 

 
Einar Skjæraasen har skrevet diktet 

Ledestjerne. Han ble født i år 1900 

og døde i 1960.  

Skjæraasen var dikter og skrev blant 

annet en diktsamling som han kalte 

«Reflekser». Fin tittel, ikke sant? Det 

passer fint til noe vi har snakket om 

tidligere denne adventstiden. 

Dette diktet heter Ledestjerne. 

Kanskje språket er litt gammeldags? 

Hva tror du han har tenkt? 



 

 

LUKE 13 

I dag vil vi lese historien om den gamle skomakeren, skrevet av Leo Tolstoj.  

Du kan låne historien på biblioteket eller finne den når du googler.  

Les og snakk om historien. Hva skjedde i fortellingen? Er det noe vi kan lære her?  

Hva ville forfatteren si? Hva er «budskapet» i fortellingen?  

Hva synes du var det fineste i historien?  

 

Hvordan går det med glasset vårt?  

Hvor mange kroner har vi greid å samle?  

 

 

 

 

Når vi samler inn penger til skole for barn som mangler veldig mye i livet, er vi akkurat som nøkkelpersoner som åpner dører sånn at barna 

kan få en fremtid og ha et håp. 

Hva gjør nøkler? Når trenger vi nøkler? 

Hva er en nøkkelperson?  

 

 

 

 



 

 

LUKE 14 

Se på aviser eller les nyhetsoverskrifter på internett. Hva slags nyheter finner vi i dag som vi ikke liker og ikke synes er greit?  
Hvordan kan vi være med og gjøre verden til et litt bedre sted?  
Ha en idedugnad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er mye å gjøre i tiden fremover før jul.  
Hva med å lage en assistentkupong? Tiden din er svært verdifull!  
Hvem vil du gi kupongen til?  
 
Kanskje noen trenger en klem i dag, et smil, komplimenter?  
 
 
 
 

Leke med andre og ha det moro sammen.  

Elevene går sammen i 4-grupper, eller 2 og 2. En av elevene velges til å være mumie. Del ut to rimelige, helt like 

dopapirruller til alle gruppene. Klar, ferdig, gå! Snurr den ene inn i dopapirrullene så fort som mulig.  

Hva gjorde vi for hverandre? Vi hadde det bare morsomt. Vi ga hverandre en god latter.  

Hva lærte vi av denne aktiviteten? (Å ta hensyn, å ikke bli sur, å hjelpe hverandre osv.) 

Gjøre verden 

bedre 



 

 

LUKE 15 

I dag skal vi telle og regne sammen hvor mye vi har greid å samle på 15 dager! Dette blir spennende! Husk å fortelle andre om det dere gjør! 

Det inspirerer andre til å hjelpe. Skriv og fortell!  

 

 dag skal vi ønske hverandre god juleferie. Kanskje du gleder deg til jul, eller kanskje du gruer deg litt fordi det er ting som er vanskelig.  

 

 

        Vi tenner 4 lys før vi skal ha ferie.  

Tenn lys! 

Nå stråler alle de fire lys for ham 

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. 

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så. 

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.  

 

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann! 

Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land! 

Må ingen være redde og mangle hjem og brød! 

Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød! 

 



 

 

Alle klasser som deltar med julegaveinnsamling vil få et gavekort tilsendt fra ADRA uansett hvor «mye 

eller lite» dere har samlet. Meld fra til gry.haugen@adranorge.no , så snakkes vi.  

 

Sangen En liten stjerne som benyttes i opplegget med adventskalender, er skrevet av Britt-Venke 

Oldebråten og Melinda Løver for sanggruppen Sevenjentene: 
https://www.youtube.com/watch?v=QwvDnYaudkE 

Noter og tekst er tilgjengelig med tillatelse.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:gry.haugen@adranorge.no
https://www.youtube.com/watch?v=QwvDnYaudkE


 

 

Solbarn, jordbarn: Denne sangen kom til Norge fra New Zealand. Sangen ble skrevet i en tid da New Zealand opplevde nedgangstider. Mange 

mennesker slet og syntes det var vanskelig å få endene til å møtes. Shirley Murray, som skrev sangen, ville gjerne skrive en ny julesang som 

snakket om å se virkeligheten ærlig i øynene samtidig som hun gjerne ville være et troens barn som lever i håpet. Hvor viktig er det for deg å ha 

håp? Hva slags håp kan vi ha?  

 

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud,    

Stråler mot oss kjærlighet fra Gud.  

Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned.  

Så jordens barn i alle land finner julens fred.  

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt  

misbrukt, skadet i den dype natt.  

 

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,  

Ingen merker tåren på dens kinn.  

 

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer.  

Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.  

 

Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet,  

vis hvert jordbarn himlens herlighet 

 

 

 

                                      ADRA Norge: post@adranorge.no 31 01 88 03 www.adranorge.no  

mailto:post@adranorge.no
http://www.adranorge.no/

