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Lys

SØNDAG

Noen ganger er det lett å gå glipp av julens sanne betydning i begeistringen over blinkende lys og festmåltider.
Men julen dreier seg om å hedre Jesus Kristus. Bruk denne kalenderen når du ønsker å bli minnet om denne
høytidens sanne betydning. Går du glipp av en dag, ingen fare: Tjen hvem og når du kan. Og husk at du kan være
et #LysForVerden hele året – hver dag er en mulighet til å bli litt mer lik Jesus.

Verden
for

01
Inviter noen denne
måneden til å delta på en
julegudstjeneste sammen
med deg.

ÉN ETTER ÉN

MANDAG
02
Tenk på noen som er
et eksempel på Kristuslignende tjeneste. Fremhev
deres eksempel på sosiale
medier.

09
Del ut håndvarmere til
noen som tilbringer dagen
utendørs.

16
Lær om en av dine
forfedre og fortell deres
historie. Trenger du hjelp?
Besøk FamilySearch.org

23
Tenk på en nabo du ikke
kjenner så godt. Gi dem
noe hjemmelaget å spise
eller en gjennomtenkt
gave.

TIRSDAG
03
Gi blod i dag. Din
uselviske tjeneste kan
redde et liv.

10
Applauder en annen!
Planlegg å delta på et
arrangement (høytid,
idrett, kultur osv.) for å
støtte en du kjenner.

17
Inngå et løfte om å være
positiv i dag. Hils på alle
du ser med et smil.

ONSDAG
04

TORSDAG
05

Hvem av dine medelever
eller medarbeidere
kjenner du minst? Spis
lunsj sammen med en ny
elev eller kollega.

11

Hold en bønn i
takknemlighet for
Jesus Kristus og hans
barmhjertighet.

12

Fortell et familiemedlem
akkurat nå hvor høyt du
elsker og verdsetter ham/
henne.

18

Uttrykk dine følelser for
Jesus Kristus ved å lage
kunst, en sang, et dikt
eller noe annet kreativt
og del dette med en venn
eller en av dine kjære.

19

Tenk på noen du har hatt
negative følelser for i det
siste. Prøv å be for dem.

Tilby deg å gå et ærend
for en eldre person.

FREDAG
06

LØRDAG
07

Finn en anledning til
å hjelpe noen i nød
et sted i verden ved å
donere til en anerkjent
veldedighetsorganisasjon.

13

Tenk på dine
familiemedlemmer. Tilby
deg å rengjøre rommet
deres eller en annen form
for tjeneste.

14

Skriv et anonymt “takk” til
din sjef, lærer eller leder
og fortell dem at de gjør
det bra.

20

Planlegg en én-til-én
aktivitet med en venn eller
en av dine kjære.

21

Doner gjenstander til en
lokal bruktbutikk eller
veldedighet, eller gi dem
til en som trenger det.

Tenk på en enslig forelder
du kjenner. Inviter barn(a)
til deg slik at han/hun får
litt tid til å utføre egne
juleforberedelser eller
andre ærender.

08
Del et skriftsted med en
venn eller en av dine
kjære som har behov for
oppmuntring i dag.

15
Neste gang du mottar en
tekstmelding i dag, fortell
denne personen noe du
verdsetter ved han/henne.

22
Be Gud om at du kan være
svaret på en annens bønn
i dag.

24
God jul! Tenk på alt som
Frelseren Jesus Kristus har
gjort for deg og del noe av
dette på sosiale medier.
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