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SØNDAG

Nogle gange er det nemt at miste den sande mening med julen i begejstringen over blinkende lys og julefester.
Men julen handler om at ære Jesus Kristus. Brug denne kalender, når du har brug for at huske den sande årsag til
at fejre. Hvis du går glip af en dag, så tænk ikke på det! Tjen når og hvem du kan. Og husk, #Oplysverden er noget,
du kan året rundt – hver dag er en mulighed for at være lidt mere som Jesus.

Verden

01
Inviter en til at deltage i
en julegudstjeneste med
dig denne måned.

ÉN EFTER ÉN

MANDAG
02
Tænk på en, der
er et eksempel på
kristuslignende tjeneste.
Fremhæv deres eksempel
på de sociale medier.

09
Uddel håndvarmere til
en, der tilbringer sin dag
udenfor.

16
Lær om en af dine
forfædre, og del deres
historie. Har du brug for
hjælp? Se FamilySearch.
org

23
Tænk på en nabo, du ikke
kender særlig godt. Giv
dem noget hjemmebag
eller en betænksom gave.

TIRSDAG
03
Doner blod i dag. Din
uselviske tjeneste kan
redde et menneske.

10
Hep på nogen! Læg
planer om at deltage i en
begivenhed (jul, sport,
kulturel osv.) for at støtte
en, du kender.

17
Påtag dig et
positivitetsløfte i dag. Smil
til alle du møder.

24
Giv et familiemedlem en
»omvendt ønskeliste«.
Skriv alle de dejlige og
betydningsfulde ting, de
har givet dig igennem
dit liv.
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ONSDAG
04
Hvilke af dine
klassekammerater eller
kollegaer kender du
mindst? Spis frokost med
en ny i skolen eller på
arbejdet.

11
Fortæl et familiemedlem
lige nu, hvor højt du elsker
og værdsætter ham/
hende.

18
Tænk på en, som du
på det seneste har haft
negative følelser for. Prøv
at bede for den person.

25
Glædelig jul! Tænk på alle
de ting, Frelseren Jesus
Kristus har gjort for dig,
og fortæl om nogle af dem
på de sociale medier.

TORSDAG
05
Bed en bøn af
taknemmelighed for
Jesus Kristus og hans
barmhjertighed.

12
Udtryk, hvad du føler for
Jesus Kristus ved at skabe
noget kunst, en sang, et
digt eller noget andet
kreativt, og del det med en
ven eller nærtstående.

19
Tilbyd at hjælpe en ældre
person med et ærinde.

FREDAG
06

LØRDAG
07

Find en måde at
hjælpe nogen i nød
på den anden side af
kloden ved at donere
til en velrenommeret
velgørenhedsorganisation.

13

Tænk på dine
familiemedlemmer. Tilbyd
at gøre deres værelse
rent, eller udfør en anden
tjeneste.

14

Skriv et anonymt
takkekort til din chef,
lærer eller leder, og fortæl
dem noget, de gør godt.

20

Planlæg en én efter énaktivitet med en ven eller
nærtstående.

21

Doner ting til din lokale
genbrugsbutik eller til
velgørenhed, eller giv det
til en trængende.

Tænk på en enlig forælder,
du kender. Inviter
personens barn/børn
på besøg, så forælderen
kan få noget tid til
juleforberedelser eller
andre ærinder.

08
Del et skriftsted med en
ven eller en nærtstående,
der kan have bruge for at
blive opmuntret i dag.

15
Næste gang du får en
sms i dag, så fortæl
vedkommende, der sendte
den, noget du værdsætter
ved dem.

22
Bed Gud om at besvare en
anden persons bøn i dag.

26
Gør invitationen til
at oplyse verden én
efter én hver dag til et
nytårsforsæt.

Vil du gerne downloade denne kalender og se
julevideoer? Gå til OplysVerden.org

