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อดัเวน้ท ์(Advent) 
ชว่งสีส่ปัดาหสุ์ดทา้ยกอ่นครสิตม์าสเรยีกว่าชว่งอดัเวน้ท(์Advent) อดัเวน้ทด์ ัง่เดมิเป็นงาน
พธิขีองชาวครสิต ์ เพือ่เตรยีมการฉลองวนัประสูตรของพระเยซ ู คําว่าอดัเวน้ทจ์รงิๆแลว้
แปลว่า “พระเจา้ผูม้าโปรด” ปัจจบุนัคนส่วนใหญ่ทัง้ชาวครสิตแ์ละผูท้ีไ่ม่ใชช่าวครสิตต่์างก็
ฉลองงานอดัเวน้ทนี์เ้ชน่กนั 

ในชว่งอดัเวน้ทเ์ป็นชว่งการเตรยีมงานต่างๆเพือ่การจดังานสงัสรรคค์รสิตม์าส หลายคน
ตกแต่งบา้นของเขาเองใหส้วยงาม เชน่เดยีวกนักบัทีโ่รงเรยีนและโรงเรยีนอนุบาล มี
กจิกรรมต่างๆมากมายก็ในชว่งอดัเวน้ท ์สขีองชว่งอดัเวน้ทค์อืสมี่วง 

ขนมครสิตม์าส (Julebakst) 
ผูค้นจาํนวนมากอบขนมครสิตม์าสในชว่งอดัเวน้ท ์ ตามประเพณีทีส่บืทอดกนัมา พวกเขา
จะอบขนมต่างๆถงึเจ็ดชนิด บางคนจะหาซือ้ขนมพวกนีจ้ากตามรา้นคา้ น่ันเป็นเร ือ่งปกต ิ
ขนมรสพรกิไทยเป็นหน่ึงในเจ็ดของขนมเหล่านี ้บางคนทําขนมรสพรกิไทยเป็นรูปบา้น 

ทุกๆปีทีเ่มอืงเบอรเ์กน(Bergen) จะมกีารสรา้งเมอืงขนมทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลก ดว้ย
ความรว่มมอืกบัทางโรงเรยีน โรงเรยีนอนุบาล บรษิทัรา้นคา้ และผูค้นทั่วๆไป ไดนํ้าบา้นรส
พรกิไทยทีพ่วกเขาทําไปใหเ้พือ่รว่มกนัสรา้งเมอืงขนมรสพรกิไทยใหใ้หญ่โต 

 

Pepperkakebyen i Bergen. Bildet er tatt av straightfromthecask på Flickr 
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โรงหตัถกรรมครสิตม์าส(Juleverksted) 
หลายๆคนจดัใหม้โีรงหตัถกรรมครสิตม์าสในชว่งอดัเวน้ท ์ ดงัน้ันพวกเขาจะเชญิเพือ่นฝูง
และญาตมิติรมารว่มประดษิฐส์ิง่ของต่างๆ เชน่สิง่ของทีใ่ชใ้นการตกแต่งบา้นในวนั
ครสิตม์าส ของขวญัวนัครสิตม์าส และบตัรอวยพรวนัครสิตม์าส ทีน่ี่บางคนรอ้งเพลง
ครสิตม์าส หรอืบางทีก็่เปิดเพลงครสิตม์าสฟังไปดว้ย 

 
Småbarn har laget julekort på juleverksted i Oslo museum. Foto: Oskar Seljeskog, Oslo museum 

งานฉลองครสิตม์าสก่อนปิดเทอม(Juleavslutning) 
ตามโรงเรยีน โรงเรยีนอนุบาล สมาคมกฬีา และบรษิทัรา้นคา้มกีารจดังานฉลองอดัเวน้ท ์
งานนีเ้รยีกว่างานฉลองครสิตม์าสกอ่นปิดเทอม(Juleavslutning) 

คอนเสริต์ครสิตม์าส และงานโชวค์รสิตม์าส(Julekonserter og 
juleforestillinger) 
ในชว่งอดัเวน้ทนี์ม้นัีกรอ้งและนักดนตรจีาํนวนมากมายจดังานแสดงคอนเสริต์ครสิตม์าส
และงานโชวค์รสิตม์าส บอ่ยคร ัง้ทีพ่วกเขาจดังานแสดงนีใ้นโบถสต่์างๆ  

ตลาดครสิตม์าส(Julemarked) 
ตลาดครสิตม์าสเป็นทีนิ่ยมมากในชว่งอดัเวน้ท ์ ในตลาดครสิตม์าสนีจ้ะจดัทําบรรยากาศ
แบบครสิตม์าสเกา่ๆ ทีน่ี่คุณสามารถหาซือ้ของขวญัของฝากวนัครสิตม์าสทีเ่ป็นงานฝีมอื
และอาหารครสิตม์าสทีช่าวบา้นเองนํามาขาย 
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ปฏทินิอดัเวน้ท ์(Adventskalender) 
เด็กจาํนวนมากไดป้ฏทินิอดัเวน้ท ์ปฏทินิอดัเวน้ทนี์บ้รรจดุว้ยของขวญั 24 ชิน้ เด็กๆจะเปิด
ของขวญัทุกวนัวนัละหน่ึงชิน้ เร ิม่ตัง้แต่วนัทีห่น่ึงเดอืนธนัวาคมจนถงึวนัครสิตม์าส 

ตามช ัน้เรยีนต่างๆในโรงเรยีนจะทําปฏทินิอดัเวน้ทใ์หนั้กเรยีน ทีป่ฏบิตักินัมาคอื ใหนั้กเรยีน
แต่ละคนนําของขวญัเล็กๆหน่ึงชิน้ทีห่่อเรยีบรอ้ยแลว้มา คุณครูทําบตัรชือ่ของนักเรยีนทุก
คน หน่ึงบตัรต่อนักเรยีนหน่ึงคน ทุกๆวนัในเดอืนธนัวาคมจะมกีารจบัฉลาก จบับตัรใครได ้
คนน้ันจะไดร้บัของขวญัในวนัน้ัน ผูใ้หญ่บางคนก็มปีฏทินิอดัเวน้ทเ์หมอืนกนั ปฏทินิอดั
เวน้ทนี์คุ้ณสามารถคน้หาไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ตเชน่กนั ประเพณีปฏทินิอดัเวน้ทนี์ด้ ัง่เดมิมา
จากประเทศเยอรมนั นํามาใชท้ีป่ระเทศนอรเ์วยป์ระมาณปี 1920 

 
Adventskalender. Bildet er tatt av Ulrike Mai fra Pixabay 

แสงไฟอดัเวน้ท ์(Adventslys) 
ในชว่งอดัเวน้ทจ์ะมพีวงมาลาอดัเวน้ทห์รอืเชงิเทยีนอดัเวน้ท(์Adventskrans eller 

adventsstake) เป็นเชงิเทยีนมทีีสํ่าหรบัวางเทยีนสีเ่ล่ม เทยีนหน่ึงเล่มต่อหน่ึงวนัอาทติย ์ วนั
อาทติยแ์รกในชว่งอดัเวน้ทจ์ะจดุเทยีนหน่ึงเล่ม วนัอาทติยท์ีส่องจดุเทยีนสองเล่ม วนั
อาทติยท์ีส่ีจ่ดุเทยีนทัง้หมดสีเ่ล่ม เชงิเทยีนมหีลายรูปแบบ ทําจากวสัดุต่างๆ เชน่โลหะ 
กระเบือ้ง(keramikk) หรอืวสัดุอืน่ๆ เชงิเทยีนอดัเวน้ทนี์ด้ ัง่เดมิมาจากประเทศเยอรมนั ได ้
นําเขา้มาใชป้ระเทศนอรเ์วย ์เชน่เดยีวกบัปฏทินิอดัเวน้ทแ์ละตน้ครสิตม์าส 
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บทกลอนอดัเวน้ท ์(Adventsvers) 
ในขณะทีเ่ราจดุเทยีนนีเ้ราจะอ่านบทกลอนอดัเวน้ทไ์ปพรอ้มๆกนั บทกลอนอดัเวน้ทม์ี
มากมายหลายบท ดา้นล่างนีเ้ป็นบทกลอนอดัเวน้ทท์ีเ่ราไดร้บัฟังกนับ่อยทีสุ่ด บทกลอนนี้

ประพนัธโ์ดย องิเงร ์ ฮาเกอรรุ์ป (Inger Hagerup) บทกลอนนีเ้ขยีนเกีย่วกบั ความดใีจ 
ความหวงั ความปรารถนา และความสนัตสุิขบนโลกนี ้

Advent  
av Inger Hagerup 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. 

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned. 

For lengsel, glede, håp og fred, men mest av alt for fred 

På denne lille jord, hvor menneskene bor. 

 
 

 

 

 

 

  

Adventslys. Bildet er tatt av Myriam Zilles på Pixabay 
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