
ADVENTSKALENDER

1 DECEMBER

Säg något 
uppmuntrande till 
någon i din familj. 

2 DECEMBER

Be för din 
klass och dina 

lärare. 

3 DECEMBER

Skicka ett julkort 
till någon som är 60 

år eller äldre.  

4 DECEMBER

Läs Joh 14:6 och 
försök lära dig den 

versen utantill. 
 

5 DECEMBER

Baka eller fixa något 
gott du kan bjuda 

familjen på. 
 

6 DECEMBER

Idag är det 2:a advent. 
Läs Luk 21:25–36  

som är den här sönda-
gens evangelietext.  

7 DECEMBER

Säg tack fem 
gånger under 

dagen. 

8 DECEMBER

Fråga någon hur den 
mår och lyssna på 
vad den berättar.   

9 DECEMBER

Träna eller rör på dig 
i 20 minuter. 

10 DECEMBER

Läs Ps 139:14 och 
försök lära dig den 

versen utantill.   

11 DECEMBER

Spela ett sällskaps-
spel med familjen.  

12 DECEMBER

Överraska familjen 
med att duka fram 

frukosten! 

13 DECEMBER

Idag är det 3:e advent och 
Lucia. Läs Ps 146:3-9 som 

är den här söndagens 
psaltarpsalm.  

14 DECEMBER

Säg något snällt till 
en klasskompis. 

Försök välja någon 
du umgås mindre 

med. 

15 DECEMBER

Ta en promenad ute 
i friska luften.

16 DECEMBER

Erbjud dig att ta 
hand om disken 
efter middagen.

17 DECEMBER

Läs Joh 1:12 och 
försök lära dig den 

versen utantill. 

18 DECEMBER

Ring till någon du 
inte träffat på länge. 

19 DECEMBER

Hjälp någon att 
städa. 

20 DECEMBER

Idag är det 4:e advent. 
Läs Ps 145:8-13 som 
är den här söndagens 

psaltarpsalm. 

21 DECEMBER

Skicka ett sms till någon 
och berätta något som 

du uppskattar hos 
honom/henne. 

22 DECEMBER

Be för någon som 
har det svårt.

23 DECEMBER

Fråga dina föräldrar 
om du kan hjälpa till 

med något. 

24 DECEMBER

Sjung en julsång 
som handlar om 

Jesus.

Var med i Droppens adventskalender! Tjuvkika gärna i för-
väg för ibland behöver du vara lite förberedd inför nästa 
dag. Lycka till!
Kalendern finns på hemsidan om du vill skriva 
ut och hänga upp den. 
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