
Dramaleikur til Christmas Child: Jórun og mamman ! 

Jórun: “Mamma, mamma nakað ordiliga cool er akkurát hent,  eg fái meg næstan ikki at 
trúgva tí,” segði Jórunn tá hon kom rennandi inn í køkin.  

Mamman : “Hvat feilar”, segði mamma, og hugdi upp frá grýtuni sum hon stóð og rørdi í. 

Jórun: Jú, eg var niðri í býnum og skuldi keypa eina jólagávu, tá eg knappliga fekk tað 
hugskot, at eg skuldi keypa eina gávu til Dianu. Eg veit væl, at vit ikki eru í familju, men hon 
er so fitt, og hon eigur ikki so nógv at keypa fyri sjálv. So eg keypti nakað ordiliga lekkurt til 
hana. Tað kostaði 50 kr. 

Mamman: Tað eru nokso nógvir pengar at geva burtur, eg rokni ikki við at tú hevur brúkt so 
nógvar pengar til mína gávur, segði mamman argandi. 

Jórun: Ikki arga, eg sigi tær ikki alíkavæl hvat eg havi keypt til tín..... 

Jórun: Mamma veist tú hvat, tá eg kom heim aftur møtti eg Per, nábúgvanum hjá okkum. 
Hann var akkurát á veg yvir til okkum við einum 50kr til mín tí hann segði, at eg hevði hjálpt 
honum so væl í havanum í summar, og mamma eg minnist onki til at eg hjálpti honum so 



	

	

væl......eg var bara har og hyggaði mær við at trillaði eitt sindur av mold fyri hann.  Mamma 
50kr! Akkurát líka nógvir pengar, sum eg hevði brúkt til gávuna til Dianu. Løgið ha! 

Mamman: Ja.....  

Jórun: Mamma , tað var akkurát sum um Jesus segði við meg, at Eg eri so glaður um, at tú 
brúkti hasar pengarnar uppá Dianu, og her hevur tú teir aftur. 

Mamman: Tað var ein vakur tanki. Eg eri so glað fyri, at tú upplivdi hetta. Hygg her góða, 
og tók Bíbliuna fram. Tú hevur uppdagað nakað, sum Jesus snakkaði um fyri nógvum árum 
síðani. Veist tú hvat góða,  í Lukas 6,38 stendur:“Gevið, so skal tykkum verða givið.”  Tað 
merkit, at um tú gevur nakað av kærleika og ikki av sjálvgóðsku, altso við góðum huga, so 
kemu tað fyrr ella seinni aftur til tín!  

Jórun: Hvussu tá?” 

Mamman:  “Onkur hevur sagt, at Gud vil ikki skylda nøkrum nakað, og tað passar. Bíblian 
sigur, at  gevur tú honum ella einum av skapningum hansara, sum treingir til hjálp, nakað,vil 
hann geva tær tað aftur – ofta við høgum rentum”! Tað merki, at tú ofta fert at fáa meir enn tú 
gavst. Og onkuntíð fáa vit tað áðrenn vit geva, tí Gud veit alt um okkum. Tað er so gott at 
geva, men tú mást geva við einum hjarta, sum er fult av kærleika. Um tú gert tað, vil Jesus 
ikki svíkja teg. Tú fert at síggja hvussu stór ting, Hann hugsaði um, tá Hann segði: “Sælari er 
at geva enn at fáa.”” Tað merkir, at ein verður oftari glaðari at geva enn at fáa. Man følir seg 
so glaðan innaní. 

 

 

 

	


