I denna påse får du några grejer med en tanke bakom:
En godispåse.
o Den här får du fråga mamma och pappa när du får öppna.
Kanske den får vänta till lördag? "
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o När du äter godiset kan du tänka på hur god Gud är.
I bibeln står det ”Smaka och se att Gud är god” (Ps 34:9).
Ett sätt att smaka på Gud är att umgås med honom. Så
medan du äter godiset kan du umgås med Gud, prata med
honom.
En tandborste + tandborsteuppdrag
o Att borsta tänderna morgon och kväll är en god
vana. Så är det också med Jesus. Det är en bra
vana att börja och sluta dagen med att prata med
honom. Så därför får du en tandborste. Och det är
ju extra viktigt att borsta tänderna efter att du ätit
godiset. "
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o Och varför inte kombinera två goda vanor, alltså
medan du borstar tänderna kan du prata med
Jesus.
o Sätt upp lappen med tandborsuppdraget där du
Morgon:
Fråga Jesus: Vad vill du att
brukar stå och borsta tänderna. Då kan det få
jag ska göra idag?
Finns det
påminna dig om att ta tid med Jesus. På lappen
någon jag kan hjälpa?
står det förslag på vad du kan säga till Jesus men
Kväll:
Tacka Jesus för dagen
och för de människor som
du kan ju säga vad du vill till honom. Och det räcker med
du har träffat.
att du tänker så hör han vad du säger.
En reflexlampa
o Jesus sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus." Joh 8:12
o När vi är ute i mörkret är det viktigt att vi syns. Den här
reflexlampan hjälper dig att synas bättre. Och när du går
där i mörkret kan du titta på lampan och bli påmind om
att du alltid har Jesus med dig. Och han är världens ljus!
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