
 

  



JUL I NORGE 

Jul feires i desember – på 

den mørkeste tiden av året 

her i landet.  

Før jul pynter mange med lys, 

hjerter, stjerner, nisser, engler og 

juletrær –  

både hjemme, i hager, i gater og i 

butikker. 

I Norge er 24. desember den viktigste 

dagen i julen.  

Dagen heter julaften.  

Dagen før heter lille julaften.  

På julaften er de fleste i en familie sammen, og alle pynter seg med 

pene klær.  

De spiser god mat og gir hverandre gaver. 

Før julemiddagen går mange i kirken for å synge julesanger og høre 

juleevangeliet.  

Juleevangeliet forteller om Jesu fødsel.  

Det er juleferie for både barn og voksne, og god tid til å gjøre mye 

hyggelig sammen og å spise sammen.  

Lekse til tirsdag. 

Øveord: julaften 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 



 

  



 

  



  



Advent 

Tiden før jul heter advent.  

Ordet advent betyr komme, og det er Jesus 

som skal komme.  

Advent varer i fire uker, det vil si at det er fire 

advendtssøndager før julaften.  

Derfor er det mange som pynter med fire lys i 

adventstiden og tenner ett lys for hver søndag fram til 

jul. 

For hvert lys som tennes, leser mange et vers i diktet 

«Advent» av Inger Hagerup: 

 

  

Lekse til onsdag. 

Øveord: advent 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en 

annen. 

Gjør oppgavene på de 

neste sidene. 



 

  



  



Luciadagen 

13. desember blir kalt Luciadagen.  

Tidligere trodde folk at natten før 13. 

desember var den lengste og mørkeste 

natten i hele året.  

På 300-tallet levde det ei jente på Sicilia som het 

Lucia.  

Navnet hennes betyr lys.  

Hun var kristen og hjalp fattige mennesker, men hun 

ble forfulgt og til slutt drept.  

Hun ble sett på som en martyr, og ble 

gjort til en helgen. 

Barnehager og skoler feirer Lucia-dagen 

med at barna har på seg hvite klær, har 

lys på hodet og i hendene.  

De synger om en mørk natt som får lys 

av Sankta Lucia. 

 

  

Å forfølge betyr følge 
etter, plage, gjøre noe 
vondt mot, fange eller 
drepe. 

En martyr er en person 
som dør for troen sin. 

En helgen er en hellig 
person. 

Lekse til torsdag. 

Øveord: helgen 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 



 

  



  



Julenissen 

Det er vanlig å pynte med julenisser til 

jul. Det er mange forskjellige 

forklaringer  

på hvorfor julenissen har blitt så 

populær.  

En forklaring er fra rundt år 300 i Lille-Asia.  

Der levde det en biskop som het Nikolas. 

En biskop er en leder for flere prester i kirken.  

Nikolas var snill, hjalp de som hadde det 

vanskelig, og ga penger til fattige.  

Juletre og julehjerter 

Det er tradisjon å ha et juletre hjemme i stua.  

Dette ble vanlig i norske hjem fra begynnelsen 

av 1900-tallet, men noen hadde juletre inne i stua allerede på midten 

av 1800-tallet. 

I toppen av juletreet er det ofte en stjerne.  

På julaften ligger det gaver under treet.  

De blir delt ut til familien som er sammen om 

kvelden 

Lekse til fredag. 

Øveord: biskop 

Les fem ganger. En av gangene 

høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 

Skikk betyr vane, noe man pleier å 

bruke eller å gjøre. En tradisjon. 



 





 


