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SELSKAPSLEKER 
 

Når man samles til juleselskap kan det være gøy å leke litt 
sammen. Her er noen gode, gamle selskapsleker: 
 

Hvem er jeg? 
To personer går på gangen. De andre blir enige om to personer som 
alle kjenner, som de to på gangen skal være. Det kan være personer 
fra familie og vennekrets, eller man kan velge en kjendis eller en 
tegneseriefigur. De to på gangen kommer inn èn og èn og får vite 
hvem de er. Så kommer de inn sammen. Begge spiller den personen 
de er, de går og hilser på hverandre og begynner å prate for å finne 
fram til hvem den andre er. Den som klarer det først, vinner. 
 

Snotle 
Dette er en variant av leken over, men i stedet for personer skal man 
gjette seg fram til et verb. En person går på gangen. De andre blir 
enige om et verb – f.eks. "svømme". Personen på gangen kommer 
inn og begynner å spørre. Siden han ikke vet hvilket verb det er 
snakk om, bruker han "snotle" i stedet for det riktige ordet: "Er det 
vanlig å snotle?" – "Snotler jeg ofte?" osv. De andre har bare lov til å 
svare "ja" eller "nei".  
 

Klyper 
Man trenger to snorer på 3-4 meter og 12 klesklyper. To personer 
står og holder de to snorene mellom seg, en i hver hånd. Det er festet 
6 klyper på hver snor. To som vil leke, kommer fram og stiller seg ved 
hver sin snor. Nå skal de flytte "sine" klyper over til den andre sin 
snor. Den som først klarer å få sin egen snor fri for klyper, vinner.  

 

Aksjon Håp 
 

Aksjon Håp gikk av stabelen 10. desember. Dette var en  
stor bøsseinnsamling over hele landet, i regi av 20 misjons- 
organisasjoner støttet av Den norske kirke. Krødsherad 
menighet valgte å støtte aksjonen med ofring i kirka denne dagen. Vi 
hadde ikke bøssebærere ute, siden vi alt har en fast tradisjon med 
bøsseinnsamling sammen med konfirmantene hver vår. 


