FAMILIE VÆGKALENDER
Påske 2018: 14 Feb – 31 marts
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1

Lav en liste
over alle de
personer du
gerne vil være
gavmild ved i
påsken

6
11

Giv en person
noget chokolade
i dag

Giv i dag et
påskeæg til en
særlig person

16

Invitere
nogle hjem til
jer og spise i
dag. Overvej
hvorfor
netop dem!









Send en
anonym gave
til en du
kender

7


Hver gang du har

muligheden i dag, så
hjælp til. Opvaken,
hente mælk i skolen
osv.

12



17



Invitere i dag en
ny ven. Hjem til
jer, ind i en leg i
skolen eller til at
lære
hinanden
bedre at kende.

Skriv et kort / tegning,
der fortæller noget
godt om en person.
Gem det et sted hvor
personen finder det.

3



Når du i dag køber
fredagsslik, så køb
til to og giv den
ene væk

8

Hvad er du
god til. Bag en
kage, synge/
spille, skrive et
digt? Brug dit
talent og giv det
videre i dag



13

Tegn en regnbue.
Snak om hvorfor
en regnbue kan
være et tegn på
håb for os.

18



Gå en tur hvor I
bor. Stop op og
bed for steder på
turen.

Aktiviteter:

Tegne/Skriv

 Tænk
 Giv det videre
 Åndelig
 Omsorg for andre  Snak
 Handle/Gøre noget  Lave
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9
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15

De sidste to
dage i vinterferien.
Vær kærlig ved
andre. Forestil dig
hvordan Jesus ser
på folk omkring dig.

14

Undersøg om
der er
hjemløse i
jeres by.

Vær nysgerrig på
det velgørende arbejde
der er i dit område, på din
skole eller i kirken.

19



Forsøg i dag ikke at
diskuterer, være
uenige i familien
eller irriterer
hinanden. Sig istedet
opmuntrende ord.

Så er det første
dag efter ferien.
Det kan være
hårdt. Så smil til
mindst 10
personer i dag.





Skjul nogle små
stykker legetøj i
parken eller bussen
med en lille seddel,
der siger "Tag mig
med hjem og husk at
du er speciel"

Tak Gud for fem ting
der er sket for dig i dag,
og skriv dem ned.

20



Ring til en bedsteforældre,
gammel ven eller en anden
du ikke har snakket med i et
tykke tid,



21

Giv en et gavekort med et "løfte"
for noget, du vil
gøre for personen.
Fx. Stuvsuge,
madpakke osv.

26
31

36

.
Bag eller køb
småkager, hæng
dem på naboens
dør og løb :-)



27

32





Vær sød ved
en du normalt
ikke er i dag.



Ryd i dag dit
værelse op,
køkkenet eller et
uforventet sted, til
glæde for andre.

Hjælp i dag en i
skolen, på
arbejdet eller
der hjemme.



Hvilke trælse opgaver skal
gøres? Du kan tømme
skraldespanden, vaske bilen
eller gå med hunden!

22



Brug tid på at lære
navne på dem der
hjæper dig i løbet af
dagen.
Faktamedarbejderen,
viceværten,
bibliotekaren..

37



Lav
palmeblade,
kors og skriv
takkebønner til
Gud på dem.

23


Brug i dag mindre
tid på at kigge på
skærm (mobil,
IPad, TV osv.)

28



Når i handler
næste gang, så lad
mønten blive i
indkøbsvognen til
den næste.

33
38

Sorterer dit
legetøj, og tag
noget du ikke
leger med fra
til at glæde
andre med.
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35





40



Vær gavmild
med dine ord: i
dag. Giv et
kompliment til
en i familien,
venner og/eller
lærer.

Spild ikke mad!
Hvad kan du gøre
for at hjælpe din
familie /skole / kirke
til ikke at smide
mad ud?

Overrask en i familien
i dag.



Gå på nette og undersøg
omkring nogle børn er har det
svære end dig.(sygdom,
fattigdom, krig mm.)

39
Sig i dag undskyld
først, selv om der
måske er din skyld.



Lav en
liste med "ting jeg
kan lide ved dig" til
én du tænker på og
giv den til personen.

Tegn et stort hjerte,
og skriv hvilke
måder du kan vise
kærlighed på.

Planlæg et
arrangement for
nogle der har
brug for det.

Bag påske
småkager eller
boller formet
som kors og
overrask nogle
med dem.
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