
2. episode av På bærtur 

 

Hes    Hoarse 

Lytt    Med dårlig lydisolasjon 

Advent    Advent, coming 

Før vår tidsregning  Før Kristus 

Midtvinter   Midten på vinteren 

Å gå mot lysere tider  Å gå mot vår 

Feiring, ei/en   A celebration 

Å tenne lys   To light a candle/light / candles/lights 

Julaften, en   Christmas Eve (24. desember) 

Adventskalender, en  Advent calendar (?) 

Luke, ei/en   Hatch 

Å telle ned dagene  To count down the days 

Lukt, ei/en   A smell 

Nellik, en   Clove 

Å skrape   Scratch 

Å fjerne   To remove 

I mitt tilfelle   In my case 

Å være spent på  To be curious/excited about, look forward to 

Å pakke inn   Wrap 

Spenning, ei/en   Excitement, suspense, tension 

Julepynt, en   Juledekorasjon, en 

Ungdom, en   Youth, adolescent 

Myk    Soft 

Gøy    Fun 

Å forbinde   Å assosiere 

Den globale oppvarmingen The global warming 

Snølykt, en   Snow lantern 

Telys, et   Et lite, rundt stearinlys, ofte med metall rundt 

Anledning, ei/en  An occasion 



Kakemann, en   En tørr, hvit kjeks som ligner på en mann 

Konditorfarge, en  Farge til mat 

Konditor, en   Pastry chef 

Gløgg, en    Mulled wine 

Å kose seg GLUGG i hjel  Å kose seg masse 

Enda Mer    Even more 

Årlig    Yearly 

Terning, en   A dice 

Å trille en terning  To roll a dice 

Prikk, en   A spot 

Nestemann   Neste person 

Moro, ei/en   A fun 

Å få to like   To get two of the same 

Å stjele    To steal 

Å gå tomhendt hjem  Å gå hjem med tomme hender 

Lurt    Smart 

Å krige om   Å slåss om, to fight about 

Runde, en   A round 

Jeg kan love deg  I promise you 

Godteri, et   Candy 

Forresten   By the way 

Å få kjøpt   Å kunne kjøpe, å klare å kjøpe 

Saftig    Juicy 

Stein, en   Stone, kernel 

Å skrelle   To peel 

Selve …    Itself, himself, herself 

Dørhåndtak, et   A door handle 

Julenisse, en   Santa Clause 

Tegneserie, en   Comic strip 

Tre nøtter til Askepott  Three nuts to Cinderella 

Å dubbe   To dub 



Stemme, en   A voice 

Kålrot, en   En rund kål som er gul inni og lilla utenpå 

Stappe, en   Stew, moste poteter eller andre grønnsaker 

Dermed   Så, med det, på den måten, som konsekvens 

Rett, en    Dish 

Oppskrift på noe, en  Recipe 

Juleakevitt, en   En sterk alkohol (brennevin) laget av potet 

Forferdelig   Horrible 

Fordøyelse, en   Digestion 

Å tro på    To believe, to trust 

Å pakke opp   Å åpne (en pakke) 

Å rydde    To tidy 

Å lure på   To wonder about 

 

 


