Hej förälder!
Det du nu har i din hand är en julkalender i brevformat (inspirerad av nissebrev) där du tillsammans med dina barn får ta del av julens berättelse. Herden
med sitt får flyttar in hos er och lämnar varje morgon ett brev till er och ibland
har även fåret gjort något knasigt bus.
Herden syns aldrig utan lämnar bara brev på nätterna. I detta material finns
det med en dörr som ni kan klippa ut och sätta upp, alternativt så kan ni köpa
en “nissedörr” i flera butiker (tex. Dollarstore, Clas Ohlsson, Rusta).
Här nedan finns en liten överblick av vad som sker varje dag. Där står det också om ni behöver göra någon extra förberedelse eller behöver något speciellt
material.
Klipp ut breven på den streckade linjen. Siffran bredvid brevet visar vilket
datum som brevet hör till. Sedan lämnar ni brevet utanför herdens dörr på
kvällen när barnen somnat. Så barnen kan läsa det på morgonen. Breven går
att lägga i kuvert, vika eller rulla ihop och knyta ett band runt. Gör vad du
tycker känns bäst.
På lördagar är tanken att ni som familj kan göra en rolig aktivitet tillsammans.
Det finns flera olika versioner på brev för lördagar och ni får välja utifrån vilken
aktivitet som passar er.
Vi hoppas att ni ska få roliga upplevelser och goda samtal tillsammans som
familj denna december!

1 ADVENT

14. STJÄRNPYSSEL

Förberedelse:
Lägg fram herdedörren tillsammans med brevet

Material till pyssel: Toarullar, sax, lim och snöre

1. PRESENTATION AV HERDE
Herden presenterar sig och barnen får chans att
presentera sig för herden.
2. FÅRBUS
När barnet/barnen somnat, smyg in och rita ett hjärta
med en penna på deras hand.
3. HERDESTAV
Pyssla en stav eller leta efter en pinne utomhus som ser
ut som en herdestav.
Förberedelse: Tänk ut hur ni kan pyssla en stav till
herden!
4. LÖRDAG
Välj bland flera olika lördagsaktiviteter!
5. ANDRA ADVENT
Samtala om advent.
6. PROFETIAN
Läs Bibeln tillsammans.
Förberedelse: Göm lappen med bibelordet vid ett
handfat/dusch/badkar hemma hos er.
7. LJUSPYSSEL
Måla ljus.

15. FÅRBUS
Förberedelse: Byt ut en stjärna (om ni pysslade en stjärna föregående dag så kan ni t.ex. välja den) i fönstret mot
t.ex. en banan och göm stjärnan någon annanstans där
barnet kan hitta den.
16. GÅVA TILL JESUS
Läs i Bibeln och samtala om vad ni skulle vilja ge för gåva
till Jesus.
17. SKATTJAKT
Ordna skattjakter för varandra hemma.
18. LÖRDAG
Välj bland flera olika lördagsaktiviteter.
19. FJÄRDE ADVENT
Ge bort något som ni inte längre behöver men som
någon annan skulle uppskatta.
20. RESAN FRÅN NASARET
Samtala om Josef och Marias resa till Betlehem.
21. FÅRBUS
Förberedelse: Häll ute lite mjöl på t.ex. diskbänken. Gör
ett mönster av en liten snöängel och några fotspår som
om fåret skulle ha gjort det.

Material till pyssel: Långa ljus eller blockljus,
vattenfärger, tvål och penslar.

22. ÄNGLAPYSSEL
Idag blir det ett pysseltips!

8. FICKLAMPEPROMENAD

Material till pyssel: papper i olika färger, sax, snöre och
lim.

Material: Ficklampa
Förberedelse: lägg fram ficklampan.
9. LÅT ERT LJUS LYSA
Läs i Bibeln tillsammans.
10. FÅRBUS
Material: Morötter eller något annat ljus-format.
Förberedelse: Byt ut stearinljus ur adventsljusstaken eller
någon annan ljusstake till tex morötter.

11. LÖRDAG
Välj bland flera olika lördagsaktiviteter!
12. TREDJE ADVENT
Samtala om vad kyrkan betyder för er.
13. LUCIA
Samtala om era förebilder.

23. ÄNGLAKÖREN
Sjung julsånger tillsammans!
24. JESUS I KRUBBAN
Julevangeliet!
Förberedelse: Slå in en liten julklapp från herden och
fåret till barnet/barnen. Något som är gott att mumsa
på medan ni läser julevangeliet. Lägg julklappen tillsammans med dagens brev.
25. BERÄTTA VIDARE!
Herden och fåret tackar för sig men påminner om att
Jesus alltid finns nära.
Förberedelse: Busa till det med barnens tandborstar.
Klä dem t.ex. i glitter, häng dem i ett snöre från taket…
Sätt även upp ”Tandborstsbönen” på toalettspegeln
eller någon annanstans där ni kan se den när ni borstar
tänderna.

