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La oss begynne med noe spennende 

Grotter og hemmelige steder for alle årstider 
Har du vært i en grotte før, eller kanskje du vet om et spesielt 

sted inne i et fjell, under bakken eller en hytte høyt oppe i 

trærne?  

Jeg husker når jeg var liten. Da bygde vi hytter i trærne, 

men vi fant også mindre grotter i et fjell som var utrolig 

spennende å utforske. Ja, det var litt skummelt, men det 

var selvsagt ikke noe farlig. 

Mange reiser på ferie for å oppleve større grotter og annen 

magisk og fin natur. Hvis du har vært på ferie i Norge, så 

har du kanskje besøkt mange av de fine plassene Norge 

har å by på, og kanskje har du også sett nordlyset på 

himmelen? 

Naturen er flott, og den må vi ta vare på!       

Grotter er noe de fleste synes er interessant, og rundt 

omkring i Norge – så kan du finne grotter på de 

merkeligste steder. Mange av de kan besøkes hele året. 

Gjennom mange år, så har naturen formet seg, og naturen 

forandrer seg fortsatt. Bildene du ser her på siden, viser steder 

som mange besøker. Det kan være steder formet av is, med bekker som renner dypt inni fjellet eller 

grotter som er omkranset av trær og busker – som blir nesten som et eventyr når solstrålene slipper 

igjennom. 

Neste gang noen spør hvor du ønsker å reise på ferie eller tur, da bør du kanskje fortelle at du ønsker 

å besøke noen spennende grotter? Da får du gode minner for livet, men husk å aldri gå alene. 

 

VisitNorway.no har mange gode tips til grotteturer i Norge. 

https://www.visitnorway.no/aktiviteter-og-attraksjoner/naturlige-hoydepunkter/huler-og-grotter/
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En liten julefortelling til deg, fra oss i 

Barneavisa. 

 

Den første snøen 

Det var seint i november, og Jonas hadde akkurat gått ut for å 

leke med de andre barna i nabolaget.  

Petter, som var lekekameraten til Jonas, hadde nettopp kommet 

hjem til mammaen sin. Han hadde vært hos pappaen noen uker, 

og de syntes det nå var kjempestas å kunne leke sammen igjen. 

 

De fant alltid på mye morsomt, tull og mange sprell😊 ..så de 

hadde mer enn nok å henge fingrene i. 

 

Men, det var noe de skulle ønske forandret seg. Hvor er snøen? Det er snart desember og fortsatt ikke 

noe snø på bakken.  

 

Når det nærmer seg jul – da mååå det jo komme snø! Det var gutta enige i. Ja, det var alltid noe å 

finne på, men snø var noe spesielt. Selv om de også likte sommeren - og for så vidt også de andre 

årstidene, så var Den første snøen som ren magi.  

 

 

Petter kastet løvet rundt seg og sa til Jonas: «Det kommer snart snø, men jeg vet ikke når. Pappa har 

i alle fall sagt det, så da må det jo komme en dag».  
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Dagen gikk og det begynte å bli seint. Barne-tv stod for tur, og både Jonas og Petter måtte inn for å få 

i seg mat for kvelden. I dag var det Mumitrollet på barne-tv. Det er Jonas sitt favorittprogram. Familien 

bestemte seg for å spise i stua, siden Jonas spurte så pent. Da fikk Jonas se barne-tv mens de spiste, 

og det var Jonas sååå gla’ for. 

 

 

Mmm.. Det var deilig med mat, sa Jonas til mamma Heidi. 

«Du Jonas..», sa mammaen.  

Jonas så litt tankefull ut i dag, og mammaen til Jonas lurte på om det var skjedd noe ute i dag.  

«Nei, det var ikke noe spesielt, men Petter og jeg venter på snøen. Når kommer snøen, mamma?», sa 

Jonas. 

Mamma Heidi sa at det var meldt snø på værmeldingen til helga, så det kan hende den kommer da. 

«Men vi vet jo ikke. Kanskje det tar enda litt lenger tid før snøen kommer», sa hun. Jonas hoppet i 

været og jublet. «Men, mamma!! Da kommer det jo snø! Den må komme til helga, så kan Petter og 

jeg bygge snømann! Det må jeg fortelle til Petter», sa han, og fikk mammaen sin til å ringe nummeret 

til Petter. 

«Petter, vet du hva», sa Jonas. «Det skal bli snø til helga». «Hva?», sa Petter.  

«Jaaa, det skal bli snø», ropte Jonas i telefonen. «Jippi!!», ropte de begge - og snakket masse om alt 

de skulle gjøre når snøen kommer. 

«Men, Jonas? Nå må du spise opp maten din, så kan du snakke mer med Petter i morgen», sa mamma 

Heidi.  
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Jonas sa hadet til Petter, men fikk ikke helt roen til å spise opp resten av maten. Han hoppet bort i 

sofaen og fant fram kameraet. «Mamma, jeg skal ta bilder av snøen!» 

 

 

«Det er en bra plan, sa mamma Heidi – men ikke bli skuffet hvis det ikke kommer noen snø da, Jonas. 

Det er ikke alltid at værmeldingene viser riktig, men nå er det snart desember, og da er det nok ikke 

lenge til før det laver ned», smilte mamma Heidi.  

«Da kan du og Petter både ake og bygge snømann», sa hun.  
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Nå gledet Jonas seg enda mer, og når han la seg for å sove, så drømte han om snø, snøballer og 

snømenn.  

 

Det var ikke enkelt å få sove, men han sovnet til slutt. Mamma Heidi la dyna godt over han, slukket 

lyset på rommet og ga han et nattakyss på kinnet. 

 

Det var morgen igjen, og det første Jonas gjorde, var å kikke ut av vinduet i spenning. Nei, det var ikke 

kommet noe snø i dag, men det var jo fortsatt ikke helg. Jonas spiste frokost, og dro bort til Petter. 

Det var på tide å leke litt igjen. I dag stod klatreveggen på lekeplassen for tur. 

 

Det var broren til Petter som hadde laget klatreveggen. Han hadde også tegnet grafitti på den, og gutta 

synes klatreveggen var råkul. 

Mens de klatret, så snakket de om alt de skulle gjøre når snøen kom. De gledet seg fryktelig mye. 

Jonas skulle lage snømann. Petter ville kaste snøball, og sammen skulle de lage en snøhule. De hadde 

sett på YouTube hvordan de skulle lage en stoor snøhule med hemmelig inngang bak, lys og pledd. 

Men, det kan hende at de trenger hjelp av noen voksne for å grave litt, for det så ut til å være tungt å 

grave all snøen. 

Kvelden kom og leketiden ute på lekeplassen var over.  

Pappaen til Jonas kom akkurat fra jobb, da Jonas og mammaen satt og spiste. Han hadde en stor pakke 

med seg, og Jonas sa «oi oi oi», når pappaen kom inn døra med den største pakken han noen gang 

hadde sett. 



 

 

6 

 

«Pappa, det var en stor pakke», sa han. «Ja, og vet du», sa pappaen. «Den er til deg!».  

«Til meg?», sa Jonas. «Ja til deg», sa pappaen.  

 

Jonas spratt opp av stolen og klemte på pakken. «Hva er det for noe», sa han. «Det ser ut som en hard 

pakke», sa mammaen. «Du får åpne opp og se», sa pappaen. «Men, det er jo ikke jul enda», sa Jonas.  

«Tja, det er kanskje noe du trenger før jul», sa pappaen. Hmmm.., tenkte Jonas, og var kjempespent.  

 

Jonas snudde pakken for å få tak i sløyfa som var surret rundt innpakningspapiret og tok deretter av 

papiret.  

 

«Et akebrett!», sa Jonas og jublet.  

 

Mammaen og pappaen til Jonas hadde kjøpt et kult blått akebrett til Jonas - for at han skulle kunne 

ake når snøen kommer.  

 

Jonas ble kjempeglad for akebrettet, og la seg den kvelden med et stort smil om munnen. 

 

Neste morgen ble Jonas vekket av at mammaen kom inn på rommet. Hun satte seg ved siden av Jonas, 

og strøk han på kinnet. «Jonas, vet du hva», sa hun. «Nei, mamma», svarte Jonas med en litt trøtt 

stemme. «Har du sett ut av vinduet i dag», sa hun. «Nei, jeg har ikke det – jeg er litt trøtt», sa Jonas. 

«Da bør du ta en titt», sa hun. 

 

Jonas gnei seg i øynene, gjespet og kikket på mammaen en ekstra gang. Hun smilte.  

Jonas lurte veldig på hva det var, og stod opp av sengen. Han tok gardinen til siden, og sa: «Mamma, 

det er jo snø ute, og det snør masse!».  
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I natt hadde snøen kommet for fullt, og det var endelig blitt vinter. Nå kan Jonas og Petter leke 

sammen i snøen, som de har gått og gledet seg til i mange mange dager. 

 

Jonas visste nesten ikke hvor han skulle gjøre av seg, løp ut i gangen og tok på seg alle vinterklærne i 

full fart.  

 

«Hey hey», sa mammaen. «Vi må spise frokost», sa hun. «Men, mamma… ».  

«Jo, du må ha litt mat før du går ut og leker med Petter», sa hun. «Husk at det blir mye aking i dag, så 

det er viktig å spise mat for å ikke bli altfor fort trøtt og sliten», sa hun.  

«Det er sant mamma», sa Jonas og satte seg ned sammen med mammaen sin.  

Pappa var på jobb igjen, men han skulle i hvert fall ake med pappa når han kom hjem.  

«Men først skal du være med å ake, mamma! Sammen med Petter», sa han. «Det skal vi», sa 

mammaen. 

«Det var godt med mat», sa Jonas, så ga han mammaen sin en klem før han tok med seg det fine nye 

akebrettet sitt. «Kom snart ut da, mamma», sa han.  

Petter var like glad som Jonas for at det har kommet masse snø, men han hadde ikke fått noe akebrett 

enda, og var litt lei seg. «Det gjør ikke noe», sa Jonas. «Du kan sitte på med meg. Det er plass til to på 

dette akebrettet her», sa Jonas. Petter smilte.  

«Du er snill du Jonas», sa Petter.  

«Vi er jo bestevenner», sa Jonas, og begynte å løpe opp akebakken med akebrettet etter seg. «Kom 

Petter, nå skal vi ake», sa han. 
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Mammaen til Jonas kom også ut nå, og hun synes det var stas å 

se gutta leke så godt sammen i nysnøen. 

 

Jonas og Petter var virkelig bestevenner og var i akebakken hver 

eneste dag fremover. Det var så moro at det endelig hadde 

kommet snø.  

 

De ble også kjent med de andre barna i akebakken, og spesielt 

koselig var det den dagen da mammaen til Jonas lagde vafler og 

hadde tatt med seg saft ut i akebakken.  

 

Barna storkoste seg. 

 

Vinteren var kommet for å bli, i alle fall noen måneder, og «Dette 

skulle bli det beste året med snø noen gang», sa Jonas. «Helt 

enig», sa Petter. «Vi skal leke masse, lage snømann og ake», 

ropte de i kor. 

 

«Jaaa, og snart er det jul også!», sa Jonas. Kanskje vi får noe av julenissen? «Hva tror du at du får?», 

sa Petter til Jonas. 

«Jeg vet ikke», sa Jonas. «Men jeg ønsker meg egentlig ikke så mye. Jeg tror kanskje at jeg ønsker ..». 

Jonas tenkte seg lenge om.  

«Jeg ønsker at julenissen gir noe til de barna som kanskje ikke får pakker til jul. Det er mange som ikke 

har så mange penger. Jeg håper at julenissen tenker på de – så de kan 

få en fin jul».  

«Det hadde jeg ikke tenkt på», sa Petter.  

«Jeg ønsker det samme», sa han.  

«Vi har det vi trenger vi, Jonas», sa Petter. «Ja», sa Jonas. 

Jonas og Petter akte hele vinteren igjennom, og snøen lå lenge og langt 

ut i mars-måned. Det var en kjempefin vinter for begge, og de ble bare 

bedre og bedre venner for hver dag som gikk. 

Så håper vi bare at julenissen rakk å gi presanger til alle. I hvert fall de 

som trenger det mest. 

God jul til dere alle! 
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Julesanger 

 

Hvilke sanger er dine favorittsanger? 
På listen under, så finner du noen av de mest kjente julesangene. Spill noen av de koselige sangene, 

så blir det garantert julestemning. Klikk på lenken og du kommer til sangen på YouTube 😊 

 

Julesang Artist 

Deilig er den himmel blå Sølvguttene 

Deilig er jorden Didrik Solli-Tangen 

Du grønne glitrende tre Hanne Krogh 

En stjerne skinner  Oslo Gospel Choir 

Julekveldsvisa Jarle Waldemar 

Nå tennes tusen julelys  Kurt Nilsen 

O jul med din glede NRK 

På låven sitter nissen 

Schumann Lydbureau / Solgunn 

Ivana Valstad 

Romjulsdrøm Eva Weel Skram 

Rudolf er rød på nesen Jarl Goli 

Snømannen Kalle Jarl Goli 

Så går vi rundt om en enebærbusk Jarl Goli 

Tenn lys Tenn lys med Helene Bøksle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x46K7m6gke0
https://www.youtube.com/watch?v=qw27qDgRBFw
https://www.youtube.com/watch?v=OCir-sbHcXs
https://www.youtube.com/watch?v=pyZmeUCtrcs
https://www.youtube.com/watch?v=W3FD9RZzQEI
https://www.youtube.com/watch?v=9pCsq48PikM
https://www.youtube.com/watch?v=OsH0NuXllaA
https://www.youtube.com/watch?v=_uv74o8hG30
https://www.youtube.com/watch?v=l19PNkJdHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=92-3NuCrdUc
https://www.youtube.com/watch?v=BVhVYeD9KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7VSXE-xbqik
https://www.youtube.com/watch?v=EA0tJCaLAc8
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Julequiz 

 

Er du klar for quiz? 
 

 

La oss sette i gang med en liten quiz 😊  
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Klarer du gåten? 
 

Hva heter lysfenomenet du ser på himmelen under?  

 

 

 

Du skal få litt hjelp på veien.. 

Svaret er ett ord, men som oppdelt består av to ord. Det første ordet er et ord som beskriver blant 

annet et sted eller en retning. Det finnes også et TV-program som har dette ordet i tittelen. Navnet på 

dette TV-programmet begynner med «71..». I en julekalender er det også en jente fra dette stedet. 

Du husker kanskje hvor Elly er fra – og i hvilken julekalender hun spiller? Nå klarer du kanskje å gjette 

det første ordet?       Det andre ordet ser du på bildet. 

Klarer du gåten for å finne navnet på lysfenomenet på bildet?  

 

? +  = ? 

 

Synes du det er vanskelig, da finner du svaret på nest siste side       
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Julekalendere for hele familien 
Har du fått med deg alle julekalenderne? På NRK.no kan du se veldig mange fine julekalendere, og de 

gir ekstra god julestemning både for små og store       

 

     

   

 

Finn fram litt julesnacks og trykk på bildet, så kommer du til julekalenderne på NRK.no.  

 

 

 

 

https://tv.nrk.no/serie/snoefall
https://tv.nrk.no/serie/stjernestoev
https://tv.nrk.no/serie/emblas-saga
https://tv.nrk.no/serie/jul-i-skomakergata
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Svar på Quiz 
Klarte du mange riktige? Her får du svarene på spørsmålene. 

Svar på julequiz: 
1. Rød 

2. 24 

3. Santa Claus 

4. Grøt 

5. Klementiner 

 

Svar på gåten 
Svaret på gåten er Nordlys. 

 

Hvem har tatt bildene i Barneavisa julespesial? 
Dette er fotografene som har tatt de flotte bildene i Barneavisa: 

• Forside: Vicki Yde 

• Side 1: Valdemaras D., Anne Small og Stijn Dijkstra 

• Side 2: Cottonbro og Scott Webb 

• Side 3: Vidal Balielo Jr. 

• Side 4: Nicolette Attree 

• Side 5: Visually Us 

• Side 6: Suzy Hazelwood 

• Side 7: Simon Berger 

• Side 8: Yan Krukov og Cottonbro 

• Side 11: Jan Egil Liland 

 

 

 



Barneavisa.no fraskriver seg ethvert ansvar for de eksterne lenkene det henvises til i denne 
digitale avisa. Det er dessverre utenfor vår kontroll, dersom f.eks. YouTube, VisitNorway eller NRK i 

i fremtiden endrer innholdet bak disse lenkene. 

 

 

 
TA GODT VARE PÅ HVERANDRE. 

HILSEN OSS I BARNEAVISA 


