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Du behöver:
* 1 båtmall
* 1 flaggmall till båtens tak
* 1 grillpinne 
* Sax
* Vanligt papperslim för båtens skrov. 
Trälim eller Erikeeper för att limma 
fast taket.
* Dubbelsidig tejp för att fästa 
taket vid båten och grillpin-
narna. Om du bara har 
ensidig tejp kan du vika 
ihop bitar så att den ena 
tejpänden tar fast i den andra. 
* Färgpennor, kritor eller färgat 
(silkes)papper att dekorera båten 
med.

Flygresan från Finland tar 11 tim-
mar. Spänn fast säkerhetsbältena, 
för nu åker vi! 
      Vi landar i Thailands huvud-
stad, som heter Bangkok. Det 
är varmt och fuktigt, lite som i 
en bastu. Härifrån reser vi vidare 
med buss. Vi åker norrut, upp i 
bergen till byn Napong där famil-
jen Kolkka har sitt hem. 
      Riikka-Maria och Tomas job-
bar med en fattig folkgrupp som 
kallas lua. Dörren står alltid öp-
pen för dem som behöver hjälp. 
      Det är snart jul, men här i 
Napong märker vi inte mycket av 
julen. Det är inte så många som 
vet något om julens egentliga 
innehåll. 
      – Här firas julen inte i hem-
men, utan i kyrkan tillsammans 
med andra kristna. Kyrkan ordnar 
julgudstjänster och julfester. Alla 
är välkomna, också de som inte 
är kristna, berättar Riikka-Maria. 
      Nu blir också vi bjudna på jul-
fest. Hänger du med? Julfesten 
börjar med en julgudstjänst i kyr-
kan. Kyrkan är vackert dekorerad 
med färggranna ljusslingor. När vi 
kommer till julfesten blinkar hela 
kyrkan glatt i många olika färger. 
      När gudstjänsten är slut äter 
vi en julmåltid tillsammans. Vi sät-
ter oss på golvet. Det är många 
jättegoda maträtter vi får testa 
på. Smaka försiktigt, för maten är 
starkt kryddad! Det bränner på 
tungan.
      Till sist delas julklapparna ut. 
I paketen finns något man behö-
ver i vardagen: en filt, varma klä-

En annorlunda jul

Riikka-Maria och Tomas Kolkka 
är missionärer för Finska Mis-
sionssällskapet i Thailand. De 
lär ut språk och musik, hjälper 
till i församlingarna och gör 
kristet material på luaspråket. 
Matias är 9 år och Ella är 3 år.

Vet du var Thailand ligger? 
Kom, så reser vi dit en 
sväng! Vi ska hälsa på mis-
sionärerna Riikka-Maria och 
Tomas Kolkka och deras 
barn Ella och Matias. 

der, tandkräm, schampo och tvål. 
Den här gången får alla barn en 
leksak. 
      Suksan wankhrismat! God jul!

Gör din egen thailändska båt

1. Klipp ut båten runt den heldragna linjen. De 
streckade linjerna visar de delar som ska vikas in. 

Rita av mallen på sidan 22 ifall du inte vill klippa i 
tidningen! Om du vill kan du kopiera upp båtmallen 
och flaggan i större format. Glöm inte att också 
klippa ut den lilla rutan bredvid själva båtmallen. 
Det är bänken som ska limmas fast inne i båten.  
Om du vill färglägga båtens in- och utsida kan du 
rita runt den utklippta mallen på färgat papper och 
sedan vika det som båtskrov. 

2. Limma båtens bakdel genom att vika in de små 
streckade flikarna på sidornas bakdel mot mitten. 
Vik sedan upp bakdelen mot dem och limma fast. 

3. Gör på motsvarande sätt med framändan. Du kan 
eventuellt behöva klippa lite längs den streckade 
linjen på båtens golv så att sidornas ändar är lättare 

att vika in. Limma sedan fast dem på insidan. 

4. Klipp av grillpinnen så att du får 4 lika långa 
bitar som är lite högre än båtens kanter. Vira ihop 
tejp till en rund bit som du fäster i varsitt hörn av 
båten. Stick sedan grillpinnebitarna in i dem och 
knip försiktigt ihop allt. 

5. Klipp ut bänken, vik in de streckade delarna och 
limma fast dem i båtens långsidor. 

6. Måla flaggan i Thailands färger. 

7. Sätt lite trälim eller Erikeeper på grillpinnarnas 
ovansidor och på motsvarande ställe på flaggans 
undersida. Tryck försiktigt fast allt och låt det sedan 
torka några minuter.

8. Trevlig båtutfärd!

Text: Riikka-Maria och Tomas Kolkka, 
Finska Missionssällskapet / André Ravall 
med arbetsgrupp
Foto: Riikka-Maria och Tomas Kolkka
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De kan fi nnas skrivna 

i dessa riktningar

Så här ser  
Thailands 
flagga ut.

Klipp ut båtmodellen 
i kartong! Flaggan 
blir båtens tak.

Bänk

Rött

Rött

Vitt

Vitt
Blått

Skriv in namnet på djuren så får du fram 
ett ord som har med julen att göra! Sedan
 kan du också färglägga tavlorna!

1.

2.

3.

4.

1. 2.
3. 4.

(Också upp och ner.)

På väggen!


