Julepose - basis!
Hvad kan vi gøre i år for de børn, som ikke kommer til julefest eller julegudstjeneste? Kan vi gøre
noget for de børn, som måske sjældent eller aldrig kommer i kirken i denne tid? Vi anbefaler, at
bruge julen som anledning til at sprede de gode nyheder til kirkens børn og byens børn og
dermed skabe julehygge i mange hjem.
En af de ting, man kan gøre, er at dele juleposer ud. Vi har sammensat en julepose, som har fokus
både på hygge, kreativitet men også den åndelige side af julen.
Med denne julepose får børnene mulighed for at høre juleevangeliet og også selv tænde et lys
og bede en bøn. Derudover er der også noget sjovt, lidt guf og noget kreativt med, som de fleste
børn nok vil synes, at det er hyggeligt at få.
Vi har herunder lavet et forslag til, hvad der kunne være i en julepose. Denne pakke kan laves for
cirka 50 kroner.
Forslag til indhold i en julepose:
Forslag til indhold i en julepose:
1. Et julekort med en hilsen og fra kirken og links til forskellige ting på nettet, hvor julens
budskab fortælles
2. Bog med juleevangeliet
3. Lav-selv-julekugle
4. Lanterne med bøn
5. Gæt, hvem jeg er - nemt spil
6. Kakaobar - lav selv varm kakao: Et papkrus, et brev varm kakaopulver, en juleslikstok, en
lille pose små skumfduser. Hvis man har lyst kan man pynte koppen - se eksempel på billede
7. Honninghjerte eller småkager og tube med færdig glassur
8. Julebucketliste
Vil du have flere idéer til hvad der kan være i en julepose?
Se under “Ekstra idéer til juleposen” eller find dine egne idéer.

Skridt for skridt: Sådan kan du samle en julepose
1. Bestil bog med juleevangeliet fra forlag
Vi kan anbefale disse to bøger men du kan også se en længere liste under “julepose ekstra”
Dengang der ikke var plads Juleevangeliet genfortalt for børn
https://lohse.dk/dengang-der-ikke-var-plads.html#
kr. 19,95 (+ porto)
8-10 kr. i mængderabat, så ny pris er 10-12 kr.
Klar, parat, find – julebog med ting, børnene skal finde på hver side.
Kr. 29,4 + porto (denne pris er med 40% i mængderabat, som I får, hvis I sender jeres bestilling
direkte til Scandinavia på info@sph.as og mærker e-mailen ”Julepakker” i emnefelt)
https://www.scandinavia.as/borneboger/klar-parat-find-den-forste-jul
2. Køb ind til hver pose:
1 stk. lav-selv-julekugle. Kan købes her
https://www.cchobby.dk/catalog/product/view/id/118976?pa-partnerid=19142&utm_source=partner-ads

1 stk. LED fyrfadslys (købes billigt i f.eks. Harald Nyborg)
1 syltetøjsglas (købes på nettet eller samles og rengøres)
1 meter bukseelastik (købes i pakker og klippes i stykker af 1 meter),
1 brev kakaopulver til varm kakao
1 stk. papkrus
1 stk. slikstok
10-20 g miniskumfiduser (købes i store pakker og fordeles i små poser, der kan lukkes)
1 lille pose der kan lukkes (til miniskumfiduser)
1 stk. honninghjerte
1 stk. gavepose (købes f.eks. til 7-10 kr i Søstrene Grene eller Flying Tiger)
3 fryseposer
Gavebånd

3. Print
Det første ark med julekort og andre kort kan med fordel printes på tykt papir, hvis man har
adgang til dette. Resten kan printes på almindeligt tyndt papir.
● Julekort til at hænge på poserne og små kort til de forskellige ting i poserne.
● Mærkater til lyslanterner. Mærkaterne klippes ud og sættes på syltetøjsglas med tape.
Kortet med “Bed en bøn” bindes om syltetøjsglasset med et gavebånd
● Julebucketliste
● “Gæt, hvem jeg er”. Klip eventuelt kortene ud og læg i frysepose sammen med
bukseelastik.
4. Lav juleposerne
Sådan laver du lyslanternen klar: Klip strimlerne til lyslanternen ud. Dette gøres nemt på en
skæremaskine, hvis man har en til rådighed. Tilpas strimlerne i længden, så de passer til
syltetøjsglassene. Sæt strimlerne fast med tape og kom et LED-fyrfadslys ned i glasset. Find
mærkatet, hvor der står: ”Tænd lyset og bed en bøn” (printets ud sammen med de andre
mærkater til juleposen). Bind mærkaten fast rundt om kanten på syltetøjsglasset med et
gavebånd.
Kom de ting, som skal være samlet, i hver frysepose og bind det kort med instruktioner på, som
hører til:
Frysepose 1: Bog med juleevangeliet og lav-selv-julekugle
Frysepose 2: ”Gæt, hvem jeg er” og 1 meter bukseelastik
Frysepose 3: Honningkagehjerte og ingredienser til kakaobar: Et papkrus, et brev varm
kakaopulver, en juleslikstok, en lille pose små skumfiduser
Læg alle ting i gaveposen og bind julekortet fast uden på.
Læg juleposerne i karantæne minimum 3 dage.
5. Del juleposerne ud
Overhold gode vaner med at spritte hænder af, holde afstand og bære visir eller mundbind, når
pakkerne deles ud.

