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Adventstiden gir en flott mulighet til…

4.søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig tenne fire lys i
adventsstaken og synge eller lese versene:
Nå tenner vi det første lys.
Alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det tredje lys.
Det er et hellig tall.
Vi venter på at Kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det andre lys.
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det fjerde lys
og natten blir til dag.
Nå venter vi på frelseren
for alle folkeslag.

 En i familien leser ukas bibelvers:
Apostelen Johannes sier: «Det sanne lys, som lyser for hvert
menneske, kom nå til verden… Han kom til sitt eget og hans
egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem
ga han rett til å bli Guds barn.»
(Johannes 1,9.11-12)
 Sammen som familie gjør vi ukesoppdraget:
Vi er gaver til hverandre i familien!
Si noen gode ord om hva du synes om de andre i
familien din!
Jesus er Guds gave til oss. Han kom for å invitere oss
inn i Guds familie.
Hva betyr det for oss å høre Jesus til og være en del av
Guds familie?

å være LysVåken for hverandre i familien
 å dele og lytte til hverandre
å være LysVåken for andre
 hva godt kan vi gjøre for andre mennesker?
å være LysVåken for Jesus
 hvem feirer vi i julen og hva betyr han for oss?
Heng denne på kjøleskapdøra! Just do it! Bare gjør det!
NB! Ukesoppdraget er ikke låst til den enkelte uka,
men kan gjøres i den uka det passer for dere!

1.søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig tenne det første lyset i
adventsstaken og synge eller lese verset:
Nå tenner vi det første lys.
Alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.
 En i familien leser ukas bibelvers:
Jesus sier: «Jeg er verdens lys.
Den som følger meg skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.»
(Johannes 8,12)
 Sammen som familie gjør vi ukesoppdraget:
Vi baker noe for å glede noen vi kjenner.
Hva baker vi? Hvem skal vi gi det til?
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2.søndag i advent

3.søndag i advent

Ved et felles måltid kan dere daglig tenne to lys i
adventsstaken og synge eller lese versene:

Ved et felles måltid kan dere daglig tenne tre lys i
adventsstaken og synge eller lese versene:

Nå tenner vi det første lys.
Alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det første lys.
Alene må det stå.
Vi venter på det lille barn
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys.
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det andre lys.
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far
vil gi sin sønn hit ned.

 En i familien leser ukas bibelvers:
Profeten Jesaja sier:
«Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram.»
(Profeten Jesaja 9,2)

Nå tenner vi det tredje lys.
Det er et hellig tall.
Vi venter på at Kongen vår
skal fødes i en stall.

 Sammen som familie gjør vi ukesoppdraget:
Vi forbereder hjemmet til høytiden.
Hvem gjør hva? Hva kan vi gjøre sammen?
(Rengjøring, matlaging, baking, pakke inn gaver…)

 En i familien leser ukas bibelvers:
Jesus sier: «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell,
kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og
setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder,
så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for
menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør,
og prise deres Far i himmelen!» (Matteus 5,14-16)
 Sammen som familie gjør vi ukesoppdraget:
Vi gir en gave til noen som ikke forventer det!
Hva gir vi? Hvem skal vi overraske?
Skal vi også gi penger til en organisasjon som hjelper
andre som er i nød?

