Advent - thai

อ ัดเว้นท ์ (Advent)

่ ปดาห ์สุดท ้ายก่อนคริสต ์มาสเรียกว่าช่วงอัดเว ้นท(Advent)
่ มเป็ นงาน
ช่วงสีสั
์
อัดเว ้นท ์ดังเดิ
่
พิธข
ี องชาวคริสต ์ เพือเตรี
ยมการฉลองวันประสูตรของพระเยซู คําว่าอัดเว ้นท ์จริงๆแล ้ว
แปลว่า “พระเจ ้าผูมาโปรด”
้
ปัจจุบน
ั คนส่วนใหญ่ทงชาวคริ
ั้
สต ์และผูท้ ไม่
ี่ ใช่ชาวคริสต ์ต่างก็
้ นกัน
ฉลองงานอัดเว ้นท ์นี เช่
่
ในช่วงอัดเว ้นท ์เป็ นช่วงการเตรียมงานต่างๆเพือการจั
ดงานสังสรรค ์คริสต ์มาส
หลายคน
่
ตกแต่งบ ้านของเขาเองให ้สวยงาม
เช่นเดียวกันกับทีโรงเรี
ยนและโรงเรียนอนุ บาล
มี
กิจกรรมต่างๆมากมายก็ในช่วงอัดเว ้นท ์ สีของช่วงอัดเว ้นท ์คือสีม่วง

ขนมคริสต ์มาส (Julebakst)

ผูค้ นจํานวนมากอบขนมคริสต ์มาสในช่วงอัดเว ้นท ์ ตามประเพณี ทสื
ี่ บทอดกันมา พวกเขา
้
้
่
จะอบขนมต่างๆถึงเจ็ดชนิ ด บางคนจะหาซือขนมพวกนี
จากตามร
้านค ้า นั่นเป็ นเรืองปกติ
ขนมรสพริกไทยเป็ นหนึ่งในเจ็ดของขนมเหล่านี ้ บางคนทําขนมรสพริกไทยเป็ นรูปบ ้าน
่ องเบอร ์เกน(Bergen) จะมีการสร ้างเมืองขนมทีมี
่ ขนาดใหญ่ทสุ
ทุกๆปี ทีเมื
ี่ ดของโลก ด ้วย
ความร่วมมือกับทางโรงเรียน โรงเรียนอนุ บาล บริษท
ั ร ้านค ้า และผูค้ นทั่วๆไป ได ้นํ าบ ้านรส
่
่ วมกันสร ้างเมืองขนมรสพริกไทยให ้ใหญ่โต
พริกไทยทีพวกเขาทํ
าไปให ้เพือร่

Pepperkakebyen i Bergen. Bildet er tatt av straightfromthecask på Flickr
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โรงหัตถกรรมคริสต ์มาส(Juleverksted)

่
หลายๆคนจัดให ้มีโรงหัตถกรรมคริสต ์มาสในช่วงอัดเว ้นท ์ ดังนั้นพวกเขาจะเชิญเพือนฝู
ง
่
่
่ ้ในการตกแต่งบ ้านในวัน
และญาติมต
ิ รมาร่วมประดิษฐ ์สิงของต่
างๆ
เช่นสิงของที
ใช
่ ่ บางคนร ้องเพลง
คริสต ์มาส ของขวัญวันคริสต ์มาส และบัตรอวยพรวันคริสต ์มาส ทีนี
่ เปิ ดเพลงคริสต ์มาสฟังไปด ้วย
คริสต ์มาส หรือบางทีก็

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

งานฉลองคริสต ์มาสก่อนปิ ดเทอม(Juleavslutning)
ตามโรงเรียน โรงเรียนอนุ บาล สมาคมกีฬา และบริษท
ั ร ้านค ้ามีการจัดงานฉลองอัดเว ้นท ์
้ ยกว่างานฉลองคริสต ์มาสก่อนปิ ดเทอม(Juleavslutning)
งานนี เรี

คอนเสิร ์ตคริสต ์มาส และงานโชว ์คริสต ์มาส(Julekonserter og
juleforestillinger)

้ นักร ้องและนักดนตรีจาํ นวนมากมายจัดงานแสดงคอนเสิร ์ตคริสต ์มาส
ในช่วงอัดเว ้นท ์นี มี
้ั พวกเขาจั
่
้
และงานโชว ์คริสต ์มาส บ่อยครงที
ดงานแสดงนี ในโบถส
์ต่างๆ

ตลาดคริสต ์มาส(Julemarked)

่ ยมมากในช่วงอัดเว ้นท ์ ในตลาดคริสต ์มาสนี จะจั
้ ดทําบรรยากาศ
ตลาดคริสต ์มาสเป็ นทีนิ
่ ่ คุณสามารถหาซือของขวั
้
่ นงานฝี มือ
แบบคริสต ์มาสเก่าๆ ทีนี
ญของฝากวันคริสต ์มาสทีเป็
่
และอาหารคริสต ์มาสทีชาวบ
้านเองนํ ามาขาย
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ปฏิทน
ิ อัดเว้นท ์ (Adventskalender)

้
เด็กจํานวนมากได ้ปฏิทน
ิ อัดเว ้นท ์ ปฏิทน
ิ อัดเว ้นท ์นี บรรจุ
ด ้วยของขวัญ 24 ชิน้ เด็กๆจะเปิ ด
่ งแต่
้ วน
่ ่ งเดือนธันวาคมจนถึงวันคริสต ์มาส
ของขวัญทุกวันวันละหนึ่งชิน้ เริมตั
ั ทีหนึ
้ ยนต่างๆในโรงเรียนจะทําปฏิทน
่ บต
ตามชันเรี
ิ อัดเว ้นท ์ให ้นักเรียน ทีปฏิ
ั ก
ิ น
ั มาคือ ให ้นักเรียน
้ ห่
่ อเรียบร ้อยแล ้วมา คุณครูทําบัตรชือของนั
่
แต่ละคนนํ าของขวัญเล็กๆหนึ่ งชินที
กเรียนทุก
คน หนึ่ งบัตรต่อนักเรียนหนึ่ งคน ทุกๆวันในเดือนธันวาคมจะมีการจับฉลาก จับบัตรใครได ้
คนนั้นจะได ้ร ับของขวัญในวันนั้น ผูใ้ หญ่บางคนก็มป
ี ฏิทน
ิ อัดเว ้นท ์เหมือนกัน ปฏิทน
ิ อัด
้ ณสามารถค ้นหาได ้จากอินเตอร ์เน็ ตเช่นกัน ประเพณี ปฏิทน
้ งเดิ
่ มมา
เว ้นท ์นี คุ
ิ อัดเว ้นท ์นี ดั
่
จากประเทศเยอรมัน นํ ามาใช ้ทีประเทศนอร
์เวย ์ประมาณปี 1920

Adventskalender. Bildet er tatt av Ulrike Mai fra Pixabay

แสงไฟอัดเว้นท ์ (Adventslys)
ในช่วงอัดเว ้นท ์จะมีพวงมาลาอัดเว ้นท ์หรือเชิงเทียนอัดเว ้นท(Adventskrans
์
eller
่ ม เทียนหนึ่ งเล่มต่อหนึ่ งวันอาทิตย ์ วัน
adventsstake) เป็ นเชิงเทียนมีทสํ
ี่ าหร ับวางเทียนสีเล่
่
อาทิตย ์แรกในช่วงอัดเว ้นท ์จะจุดเทียนหนึ่ งเล่ม
วันอาทิตย ์ทีสองจุ
ดเทียนสองเล่ม
วัน
่ จุ่ ดเทียนทังหมดสี
้
่ ม เชิงเทียนมีหลายรูปแบบ ทําจากวัสดุต่างๆ เช่นโลหะ
อาทิตย ์ทีสี
เล่
้ (keramikk) หรือวัสดุอนๆ
้ งเดิ
่ มมาจากประเทศเยอรมัน ได ้
กระเบือง
ื่
เชิงเทียนอัดเว ้นท ์นี ดั
นํ าเข ้ามาใช ้ประเทศนอร ์เวย ์ เช่นเดียวกับปฏิทน
ิ อัดเว ้นท ์และต ้นคริสต ์มาส
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บทกลอนอัดเว้นท ์ (Adventsvers)

่
้
ในขณะทีเราจุ
ดเทียนนี เราจะอ่
านบทกลอนอัดเว ้นท ์ไปพร ้อมๆกัน
บทกลอนอัดเว ้นท ์มี
้ นบทกลอนอัดเว ้นท ์ทีเราได
่
่ ด บทกลอนนี ้
มากมายหลายบท ด ้านล่างนี เป็
้ร ับฟังกันบ่อยทีสุ
้ ยนเกียวกั
่ บ ความดีใจ
ประพันธ ์โดย อิงเงร ์ ฮาเกอร ์รุป (Inger Hagerup) บทกลอนนี เขี
ความหวัง ความปรารถนา และความสันติสุขบนโลกนี ้

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

Nasjonalt senter for flerkulturell oplæring, Tema morsmål

