
Adventsljusstake 

Ställ fram en adventsljusstake.  
Antingen om du har en, vill pyssla en  
eller ställa fyra ljus bredvid varandra.  

Ikväll får vi tända första ljuset. 

lör 26 nov

Gudstjänst 

En bra förberedelse för julen är att fira 
gudstjänst på söndagarna. Idag är det 

första advent och vi kommer få höra om 
när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. 

sön 27 nov

Adventsstjärna 

I advent hänger vi stjärnor i fönstren  
som symbol för stjärnan som lyste över 
platsen där Jesus föddes. Idag kan vi  
pyssla och hänga upp en egen. Tips: 

v. 1

Måla ljus 

I Bibeln står det att Jesus är världens  
ljus och mörkret inte kan vinna över  

honom. För att påminna oss om det kan  
vi förbereda ett fint julljus. 

v. 1

Pepparkakor 

Pepparkakor hör ju till advent och jul.  
Vi får baka i olika former och kanske 
pynta efteråt? Om du vill göra egen  

deg finns recept här: 

v. 1

Adventssånger 

Det finns många fina adventssånger.  
Idag får vi välja en adventssång och  

lära oss den. Kanske kan du sen sjunga  
för någon granne eller en släkting? 

v. 1

Veckans berättelse ur Bibeln 

Första veckan i advent berättar vi om  
när Jesus rider in i Jerusalem. Vi kan  
läsa den på sidan 214 i Barnens bästa  
Bibel eller ur Matteusevangeliet 21:1-9. 

v. 1

Andra ljuset 

Denna helgen är det andra advent  
och ikväll får vi tända andra ljuset. 

 Ska vi prova om brandlarmet  
fungerar? 

lör 3 dec

Gudstjänst 

Idag är det andra advent och vi  
kommer få höra om Guds rike i 
gudstjänsten. Undra vad det är 

 för något. 

sön 4 dec

Lussebullar 

Idag får vi baka lussebullar. Vilken  
form tycker du är finast? Tycker du  
det ska vara med eller utan russin?  

Förslag på recept:  

v. 2

Julgranshjärta 

Till jul är det fint med pynt. Idag ska vi 
pyssla ett hjärta vi t.ex. kan hänga i 

julgranen som ett tecken på att Jesus blev 
människa för att han älskar oss.  

v. 2

Fika 

När du fixat gott adventsfika är det  
roligt att bjuda någon. Kanske kan  
du då också sjunga adventssången  

du lärde dig? Även om det inte passar  
att bjuda någon på fika idag kan du  

bjuda in till en annan dag. 

v. 2



Julkort 

Till jul är det fint att ha förberett 
julkort att ge bort. Det kan stå att man 
önskar den andre en god jul. Du kan  
måla en stjärna eller Jesus som bäbis  

eller något annat juligt. Senare i  
kalendern kommer vi dela ut dem. 

v. 2

Veckans berättelse ur Bibeln 

Andra veckan i advent berättar vi om  
Guds rike. Vi kan läsa det på sidan  

174 i Barnens bästa Bibel eller ur 
Markusevangeliet 1:14-15. 

v. 2

Tredje ljuset 

Denna helgen är det tredje advent  
och ikväll får vi tända tredje ljuset. 

När vi gjort det kan vi sjunga en sång  
om ett ljus, kan du någon? 

lör 10 dec

Gudstjänst 

Idag är det tredje advent och  
vi kommer få höra om Johannes  

döparen i gudstjänsten.  
Vet du vem han är? 

sön 11 dec

Lucia 

Lucia levde för 1700 år sedan och  
älskade Jesus, det är om henne vi  

sjunger idag. Idag är uppdraget att  
lussa, själv eller med andra. Tänd ett ljus, 
släck lamporna och sjung en luciasång. 

tis 13 dec

Julgranspynt 

Idag ska vi göra polkakäppar av garn.  
De kallas käppar för att de ser ut som en 
käpp som gummor/gubbar kan stödja sig 
på, men egentligen är det ett J, som i Jesus. 

v. 3

Veckans berättelse ur Bibeln 

Tredje veckan i advent berättar vi om 
Johannes döparen. Vi kan läsa om honom 
på sidan 166 i Barnens bästa Bibel eller ur 

Lukasevangeliet 3:1-15. 

v. 3

Julgodis 

På julen är det fest för att fira Jesus 
födelsedag. När det är sån fest kan man 
kanske äta lite godis? Marsipan, knäck, 
kola - vilket julgodis vill du förbereda? 

v. 3

Fjärde ljuset 

Denna helgen är det fjärde advent  
och ikväll får vi tända fjärde ljuset. 

Nu är det bara en vecka kvar till jul! 

lör 17 dec

Gudstjänst 

Idag är det fjärde advent och vi  
kommer få höra om Jesu mamma  

Maria i gudstjänsten.  

sön 18 dec

Julgranen 

Nu börjar snart festen, vi måste ju  
klä granen! Häng upp pyntet du  

förberett så granen blir riktigt festlig  
och fin. Hjärtan för att Jesus älskar oss  
och J:n för att det är Jesus som fyller år. 

v. 4

Julsånger 

Nu börjar det bli dags att öva på  
julsånger, det är ju snart jul. Välj ut  

några julsånger och gör en egen  
julspellista. Här finns lite tips: 

v. 4



Dela ut julkort 

Nu är det dags att ta fram julkorten  
vi förberedde tidigare. Välj ut vilka 

 som ska få och dela sedan ut. 

v. 4

Julstädning 

När det ska vara fest kan det vara bra  
att göra det fint hemma. Ställ i ordning 
dina leksaker, byt lakan och ställ fram  
lite julpynt. Glöm inte ljuset du målade. 

v. 4

Dela med dig 

Jesus blev människa för att han älskar  
oss och vill hjälpa oss. Jesus vill också att  
vi ska hjälpa varandra. Idag får du välja 

en organisation som hjälper andra 
människor dit du får ge lite pengar. 

v. 4

Julkrubba 

Idag är det julafton och vi får ta fram 
julkrubban, det är som ett dockhus  
som visar när Jesus föddes. Det går  

även bra att pyssla en själv. 

lör 24 dec 

JESUS FÖDELSEDAG 

God jul och grattis, Jesus, på din  
födelsedag. Nu börjar två veckor av 
festligheter för att fira Jesus. Idag i 

gudstjänsten kommer vi får höra om när 
han föddes. Du kan läsa om det på  

sidan 8 i Barnens bästa Bibel. 

sön 25 dec 


