
O N S D AG T I R S D AG T O R S D AG F R E D AG L Ø R D AG 

Årstidens 
hilsener Gem en plads 

Jesus rakte ud til folk 
omkring sig. Sig hej til en 

ny i dag. .

Fortæl om glæden ved Kristi 
fødsel. Inviter en ven eller et 
familiemedlem til at deltage 

i en julegudstjeneste 
sammen med dig næste 

søndag den 19. december. 
Besøg oplysverden.org for 
at finde en kirkebygning i 

nærheden. 
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Vis omsorg

Del lys 

Udtryk kærlighed til en, 
der tog sig af dig eller 
et familiemedlem i det 

forgangne år.

Ligesom Jesus kan du un-
dervise gennem historier. 

Fortæl en inspirerende 
historie fra dit liv, der kan 
hjælpe nogen i dit sociale 

netværk. 
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Magisk minde 

Tid sammen 

Find et billede af et 
særligt juleminde, du 
har delt med en ven 

eller et familiemedlem. 
Del det med dine kære 

sammen med et budskab 
om, hvorfor de er vigtige 

for dig. 

Omgiv dig med dine 
kære denne jul. Inviter 
så mange familiemed-
lemmer, du kan, til at 
mødes til en virtuel 

sammenkomst. 
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Hurtig lindring 

Fra Lukas 2 

Undlad at spise et måltid 
eller to, og donér prisen 
for de manglende målti-

der til en velgørenhedsor-
ganisation, der giver mad 

til folk i nød. Lær mere 
om velsignelserne ved 
at faste – anmod om et 

besøg af missionærerne 
på oplysverden.org. 

Mind dig selv om den 
sande årsag til denne 

tid ved at læse nogle få 
passager fra juleevangeliet 

i Lukas 2. Besøg 
oplysverden.org for at 
høre et julebudskab fra 

vores missionærer. 

5

19

Lad jeres 
kærlighed skinne Giv gavmildt

Lysende stjerne Bønnens gave 

Jesus udtrykte kærlighed 
til andre. Send mindst tre 
personer en besked med 
»top 3-ting, jeg elsker ved 

dig«. Tag dem derefter 
på de sociale medier og 
bed dem om at gøre det 

samme. 

Jesus gav gavmildt. Det 
kan vi også. Besøg 

en Giving Machine i 
nærheden af dig, eller 

donér tid eller penge til 
en velgørenhedsorgan-
isation, der gør godt i 

dit område. Post et link 
på de sociale medier, så 
andre også kan donere. 

Dedikér stjernen på dit 
træ til en, der var et lys i 
dit liv i år. Tag et billede 

og post det på de sociale 
medier sammen med et 
budskab om, hvordan 

den person har påvirket 
dig. 

Knæl ned og bed en bøn 
til Gud i dag. Gør det 
til et mål at bede hver 

morgen i denne uge. Har 
du brug for lidt hjælp til 

at komme i gang? Du kan 
lære mere om, hvordan 

man beder på 
Become.org. 
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Fuld 
opmærksomhed 

Gaver fra Gud 

Jesus elskede folk nok 
til at give dem sin fulde 

opmærksomhed. Forpligt 
dig i dag til at lægge din 

telefon fra dig, hver gang 
nogen taler til dig. 

Du kan udtrykke 
taknemlighed, ligesom 
Jesus gjorde. Tænk over 
de gaver, Gud har givet 
dig, og skriv dem ned. 
Fortæl andre om din 

taknemmelighed. 
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Den vise mands 
gave 

Julemiddage 

Hvilken vis mand eller 
kvinde har velsignet dig? 
Fortæl om din kærlighed 

og påskønnelse. 

Ligesom Jesus kan du 
brødføde de sultne. 

Aflever mad til en, der 
kan bruge den, eller lav 
en gavepakke til en lokal 
fødevarebank. Rekruttér 

en ven til at hjælpe. 
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Oplys 
slægtstræet

Lækkerier 
gange to 

Ær dem, der kom før 
dig. Brug noget tid i 

dag på at lære om en 
forfader. Ring til en 

bedsteforælder eller prøv 
et slægtshistorisk værktøj 
som familysearch.org/da/, 
og del det, du har fundet, 

med dine slægtninge.

Vend den ene gode 
gerning til to. Lav to 

tallerkner med lækkerier. 
Send en af sted til en ven; 

giv så den anden til en, 
din ven foreslår. 
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Kristusbarnet 

Hemmelig hyrde 

Jesu fødsel er en 
kærlighedsgave til os 

alle. Find sammen med 
venner eller familie for 

at se The Christ Child på 
oplysverden.org (eller del 

linket online). 

Hvem har været en 
hyrde for dig og kærligt 

vejledt dig gennem livet? 
Fremhæv dem privat eller 

offentligt. 
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Showtime

Elsk mor og far 

Jesus havde en fantastisk 
måde at få andre til at 
føle sig inkluderet på. 

Find en julekoncert, et 
skuespil eller en anden 

begivenhed i dit område, 
og inviter en med. 

Vær som Jesus og 
udtryk kærlighed til 

dine forældre (eller en 
forældreskikkelse i dit liv). 
Ring til dem, besøg dem 
eller post om dem på de 

sociale medier. 
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Elsk din næste 

Sange, der er 
værd at dele 

Jesus lærte os den sande 
definition på at elske 
vores næste. Hav en 

samtale med en person, 
du ikke kender så godt. 

Oplev kraften i hellig 
musik – hvad enten det 

er ved at synge med dine 
kære, synge julesange 
for naboer eller dele 

en optræden med din 
yndlingssalme med dit 

sociale netværk. 
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Opskrift på 
glæde 

Jesus er 
verdens lys 

Jesus fik kontakt med an-
dre over fælles måltider. 
Lær, hvordan man laver 

en traditionel juleopskrift 
fra en bestemt del af 

verden. Del det derefter 
med venner eller familie. 

Del et skriftsted, som 
du tror viser årsagen til 
juletiden. Har du brug 
for nogle forslag? Se 

disse vers fra Bibelen: Jo-
hannes 3:16; Apostlenes 

Gerninger 4:10-12. 
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Oplys 2022 
Bliv ved med at dele Jesu Kristi kærlighed. Vend udfordringen til at #OplysVerden hver dag til et nytårsforsæt. 

Vær ikke bange for at dele dit mål med dit sociale netværk. 
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ølg Jesu Kristi eksempel 
denne jul, ved at 

hjælpe nogen til at føle sig 
set, inkluderet og taget sig 
af. Uanset om det er et 
familiemedlem, en ven, en 
nabo eller en, du aldrig 
har mødt, kan vi sammen 
#OplysVerden med 
kærlighed.


