
KONFIRMANDJULEKALENDER
1.  Smil til 
en, du ikke 
kender – 
måske i 
bussen eller 
på gaden

2.  Spørg 
din mor el-
ler far, om 
I skal lave 
aftensmad 
sammen 

3. Tænd 
et lys og 
bed en bøn 
for en, der 
har det 
svært

4. Spørg 
en i din 
klasse, 
hvordan 
det går

5. Inviter 
en med 
hjem til 
varm 
kakao

6. Lad 
nogen 
komme 
foran dig 
i køen

7. Spørg 
en, om han/
hun har brug 
for hjælp til 
noget

8. Giv et 
kompli-
ment til 
en du 
møder

10. Send en julehilsen på 
snappen til en du holder af 

12. Tag forbi et grav-
sted, hvor en af dine 
kære ligger begravet

11. Lyt til en julesalme 
fx ”Dejlig er jorden”

9. Tænd et lys 
og læs salme nr. 
87 i salmebogen. 
Hvad betyder lys i 
dit liv?

13. Når du går i seng i aften, så tænk på 
tre gode ting, som er sket i løbet af din dag

14. Hvis du møder 
én, som er i dårligt 
humør, så giv et klap 
på skulderen eller et 
knus

15. Send et ”old 
school” julekort 
til dine bedste-
forældre - husk 
frimærke!

16. Tilbyd at 
tage opvasken

17. Køb en julestjerne eller en 
anden blomst til en du holder af

18. Find en julequiz 
på din smartphone 
og send den som 
en udfordring til dine 
venner

19. Ryd op i nogle af dine 
ting eller tøj og giv det vi-
dere, du selv kan undvære

20. Vær opmærksom på at lytte 
til andre i stedet for at tale om 
dig selv 

21. Sig 
”tak” mindst 
fem gange

22. Bed for 
mennesker 
i krig

23.  Sæt dig fem min. og tænk 
på, hvad det gør for andre og for 
dig selv, når du hjælper nogen

24. Det er jul! 
Tænk på det mi-
rakel, at ét barn 
kunne forandre 
verden


