
Hva forbinder du 
med adventstid?

Hvis du skulle kjøpt 
noe julepynt i år - hva 

ville du valgt?

Hva gjør 
adventstiden fin  

på jobb?

Hva husker du best  
fra adventstiden  

i skolen?

Hvilken film må 
du se i jula?

Hva trenger du av 
drikke for at det skal 

bli jul?

Hva er den fineste  
julegaven du noen 

gang har fått?
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Hvem tror du hadde 
blitt mest glad for en 

oppmerksomhet i 
adventstiden?

Hvordan tror du jula 
vår blir i år?

Hva var den første  
julegaven du kjøpte, 

eller husker du  
kjøpte?

Hvilke julekaker vil  
du vi skal bake til jul?

Hva gleder du deg 
mest til i julen i år?

Hvem og hva gav du 
når du virkelig gledet 

deg til å gi gaven? 
«DEN gaven»

Fortell om dine tre  
favoritt måltider i julen

Hvilke tradisjoner har 
du vokst opp med når 

det kommer til pepper-
kakehus, pepper- 

kakebaking og  
pynting?



Er det noen du savner 
litt ekstra i jula?

Husker du spesielt  
en julaften som var 

ekstra fin?

Hva trenger du for å 
ha det bra (eksempel: 
nærhet, gode ord, tid 

for deg selv)?

Trodde du på nissen 
da du var liten?

Hvis jeg skulle gjøre 
noe fint for deg i  

desember - hva hadde 
du ønsket det var?

Hva gjorde dere  
på lillejulaften når du 
var liten? var det noe 
du likte spesielt godt 
eller noe du ikke var  

så glad i?

Hvilken ny tradisjon 
kunne du tenkt deg  

å skape - som er  
bare vår?

 I dag er det julaften og 
i stedet for et spørsmål 

får du en oppgave: si 
en ting du liker med 
alle personene du 

feirer julen med. Si det 
til den enkelte og gi 

gjerne en juleklem <3

Hvor viktig er det  
for deg å kysse mår 

klokka ringer inn det 
nye året?
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