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Et lite blikk på det som skjer 

  



Kjære alle foreldre, 

I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god 

atmosfære, fylt med forventninger til det som 

skal komme.  

Vi prøver å ikke lage mer enn at vi kan bevare en 

rolig og god atmosfære. Julens kristne budskap 

kan levendegjøres på så mange vis. Vi synger, 

kanskje mer og oftere en ellers. Eventyrene må 

vike plass for legender og julefortellinger. Kanskje 

blir det tid til et lite julespill. 

En julekrybbe vil stegvis bli bygget opp i løpet av 

de tre ukene.  

Barnehagen er et hjem for barna også. Vi 

forbereder advent ved å gjøre rent i barnehagen. 

Barna er med på å vaske å gjøre rent. Når 

advent setter inn er vi klare til å bake og lage 

julepynt. Kanskje får vi tid til å lage noen gaver! 

Hvis barna får oppleve glede, varme og kjærlighet 

ved å skape og gi gaver til sine kjære, da opptar 

de julens budskap i seg på sin enkle måte. 

 

 

 

 



Adventskalenderen 

Er laget av forgylte valnøtter festet til et lilla 

silkebånd. En nøtt åpnes hver dag, en liten lapp 

anviser «letested» etter en gjemt gave, som alle 

barna får glede av. 

 

 

 

Julekrybben gir barna et bilde av Maria og Josef 

sin vandring på vei mot Betlehem. De vandrer 

gjennom mineralriket, planteriket, dyreriket og 

mellom hyrdene på marken frem til stallen. 

Denne vandringen symboliserer den 

forvandlingen som vi må gjennom for å bli 

fullverdige, frie mennesker. 



ADVENTSHAGE    

Adventstiden i barnehagen blir innledet med en 

«adventshage» i hallen på Helgeseter, den første 

søndag i advent. Dette er en lang Eplekarten 

tradisjon.  

Mose legges i en spiral på gulvet. I midten står et 

stort lys på en forhøyning. I det mørke rommet er 

kun det store lyset tent når barn og voksne setter 

seg rundt spiralen. På et bord ved inngangen av 

spiralen står det et «eplelys» til hvert av barna. 

Dette bærer de rolig inn i spiralen og tenner ved 

det store lyset i midten, før de bærer det med seg 

og selv setter det forsiktig på et passende sted. De 

minste barna går først med følge av en forelder. 

De større barna vil gjerne klare seg selv. 

Alle voksne til stede må ha en bevisst, høytids- 

stemning i seg. Den smitter over på barna og gir 

dem ro og høytid. Barna er helt åpne i sine 

sanser og nyter all den gode stemning vi kan gi. 

Under vandringen synger vi adventsanger. 

Lyset brer seg og representerer det guddommelige 

i det menneskelige som hver av oss får bære ut i 

verden. Det symbolske ved adventshagen hører 

ikke til i barnas verden. Det viktigste for dem er 

den rene opplevelsen. La barna få dvele i denne, 

med sitt drømmende vesen. 



St.NICOLAS 

St.Nicolas ble født i byen  Patara i Lilleasia. 

Allerede da han var barn, la foreldrene merke til 

hans fromhet. Når han ble voksen ville han ofre 

sitt liv for de fattige og spesielt barna.  

Menneskene fattet stor tillit til Nicolas, mens han 

senere var biskop i Myra. Han var både rettferdig 

og god. Han hadde alltid nøtter ,epler eller 

honningkaker med til barna. 

Den gyldne legenden  (aurea des Jacobus de Voragine), 

forteller at St.Nicolas som beriket menneskene 

lever i den himmelske verden. Men en dag i året 

på hans navnedag  (6/12) kommer han ned, for 

å bringe noe godt til menneskene.   

Kanskje vi får besøk i år også? Dere får spør 

barna når dere henter fredag den 6….. 

 

St.LUCIA 

Lucia var en ung jente fra Syracus u Hellas, som 

led martyrdøden på Sicilia i år 303, og ble senere 

opphøyet til helgen. Bakgrunnen for dette var at 

hennes mor var alvorlig syk og Lucia ba til den 

hellige Agathe for moren-, og hun ble frisk. Som 

takk for helbredelsen gav Lucia hele sin formue 

til de fattige.  Lucia ble en trussel for 



autoritetene, de var redd alle kom til å tro på 

den kristne Gud.  

Det ble befalt at Lucia skulle brennes på bålet. 

Bålet ble tent men flammene bøyde seg unna 

henne og hun stod uskadd igjen da bålet var 

brent ned. Stattholderen grep sverdet sitt og 

drepte Lucia og i det sammen falt han død til 

jorden.  

Folket i Syrakus tok Lucias legeme og begravde 

henne. Gjennom Lucia ble landet kristnet. I den 

nordiske folketro ble Lucia stående som lysets, 

godheten og sannheten og gledens symbol. 

I barnehagen har vi tradisjon med å bake 

lussekatter og synge Luciasanger. Den 

13.desember går vi Luciatog til Helgeseter og har 

med oss en «gave». 

Barna er kledd i hvite klær med rødt bånd/belte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vi må vite om deres barn kommer i 

barnehagen disse dagene:   

Mandag 23/12 

Torsdag 2/1 

Fredag 3/1 

Før på liste som henger på avdelingene så snart 

dere vet. Så unngår vi unødvendig vikarbruk. 

 

Alle i Eplekarten ønsker dere en rolig og 

stemningsfull adventstid! 

 


