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1 Da June går forbi Bakeren en dag like før jul, ser hun 
en hun kjenner der inne. Det er Hansen, en gammel 
nabo. June vil si hei, men ombestemmer seg da hun 
kommer inn. Hvorfor ombestemmer June seg?

2 June gleder seg ikke til jul. Det har noe med familien 
hennes å gjøre. Hva er det med familien til June som 
gjør at hun ikke gleder seg til jul?

Julespillet

3 En dag ringer det på døren i bofellesskapet. Utenfor står 
nabo Hansen og farmoren til Tommy. De vil ha gjengen 
med på noe. Husker du hva de vil ha gjengen med på? 
(Sett kryss! Men bare ett av forslagene er riktig.)

De vil ha gjengen med på kino.

De vi ha dem til å selge lodd til julelotteri.

De vil bake pepperkaker med dem.

De vil ha dem med på et julespill.

De vil lage juleverksted med gjengen.
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4 Julespillet skal handle om det som står i Bibelen, om Maria 
og Josef og Jesusbarnet. Vet du hva det handler om?

5 Hvilken rolle får June i julespillet? (Hvilken person skal 
hun være?)

7 Endelig kommer dagen da gjengen skal vise julespillet 
for foreldre og familie. Like før de skal begynne titter 
June ut mellom teppene for å se om noen har kommet. 
Det er særlig to personer hun ser etter? Hvem er det? 

8 I juleevangeliet står det at noen gjetere er ute på  
marken med sauene sine den natten Jesus blir født. 
Tigergjengen har ingen sau. Hva gjør de i stedet?

6 Da June får rollen sin, drar hun hjem til mor. Hun har 
med en bag. Hun skal gjøre noe der som mor ikke må 
vite om. Hva er det June skal gjøre hos mor?



O
P

P
G

A
V

E
R

11 Kanskje du har foreldre som er skilt. Eller kjenner noen 
som har det. Hva tror du kan være vanskelig når foreldre 
er skilt?

12 Kan du komme på noe som kan være bra også, 
selv om foreldre er skilt?

  9 Kommer foreldrene til June og ser på julespillet?

10 June sine foreldre er skilt, og far har en ny familie. June 
synes det er vanskelig. Hvorfor synes June det er ekstra 
vanskelig når det er jul?


