
Julepose - ekstra! 
Denne julepakke er et forslag til, hvordan en julepakke kan se ud. Man kan naturligvis frit bytte 
ud eller tilføje andre idéer. Vi har også herunder en liste over alternative idéer, som kan tilføjes 
eller byttes ud med idéerne herover.  

● En julequiz med præmie: Giv mulighed for, at børnene kan vinde en præmie med denne 
quiz om juleevangeliet. Print quizzen ud og kom i julepakken. Husk at tilpasse, hvem man 
skal give svaret til og hvordan man får præmien. 

● Lav din egen chokoladeregnbue: Ca. 30 chokoladeknapper placeres i en cirkel i kanten 
af en tallerken. Vand hældes forsigtigt ind i midten af tallerkenen indtil det rammer 
chokoladeknapperne. Efter 5 min fremkommer den smukkeste regnbue. Køb 30-40 
chokoladeknapper pr julepakke og kom dem i en frysepose. Print mærkater med 
beskrivelse ud og læg ved.  

● Lav din egen guirlande: Lav en stak guirlandestrimler af f.eks. glaspapir og kom det i en 
frysepose sammen med en limstift. Print mærkater med beskrivelse og læg ved 

● Mus, en leg med pebernødder: Køb en pose pebernødder til hvert barn. Print mærkater 
med reglerne for ”MUS” og læg ved.  

 
 



 

Julebøger i juleposen - flere forslag 
Juletiden er en rigtig god anledning til at give en bog eller et hæfte med kristent indhold.  
Vi har samlet nogle gode tilbud herunder, som kan komme med i juleposen. Hvis man ikke har 
midler til dette, kan man under vores krea-forslag finde en julebog, børnene selv kan lave. 
Forlaget Scandinavia har tilbudt en stor rabat på fire bøger til de kirker, der vil lave julepakker. 
Derudover har Lohse også nogle gode tilbud. Har man større børn, kan det også være en ide at 
give en Streetbibel fra YFC. 

Scandinavia 
Send jeres bestilling til info@sph.as og mærk emailen ”Julepakker” i emnefelt, så får i bøgerne til 
priserne herunder. 

Klar, parat, find – julebog med ting, børnene skal finde på hver side. 
Kr. 29,4 + porto (40% i mængderabat) 
https://www.scandinavia.as/borneboger/klar-parat-find-den-forste-jul 

Hej, jeg er Maria 
Kr. 10 + porto (25 kroner i mængderabat) 
https://www.scandinavia.as/borneboger/andre-borneboger/hej-jeg-er-maria 

Godnat, Gud – børnebibler med korte godnathistorier 
Kr. 59,4 + porto (40% i mængderabat) 
https://www.scandinavia.as/borneboger/andre-borneboger/godnat-gud 

Min første bærbare bibel 
Kr. 59,4 + porto (40% i mængderabat) 
https://www.scandinavia.as/borneboger/bornebibler/min-forste-baerbare-bibel-587 
 

Lohse 
Dengang der ikke var plads - juleevangeliet genfortalt for børn fra 3-7 år 
kr. 19,95 (+ porto) men mængderabat, så ny pris er 10-12 kr. 
https://lohse.dk/dengang-der-ikke-var-plads.html# 

Det skete i de dage – malebog for 9 til 90-årige 
kr. 99,95 (+ porto) men mængderabat, så ny pris 50 kr. 
https://lohse.dk/det-skete-i-de-dage.html 

Læs og leg juleevangeliet - tegneserie og aktivitetshæfte (velegnet til større børn) 
Kr. 20,- (+ porto) men mængderabat, så ny pris 10-12 kr. 
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https://lohse.dk/laes-og-leg-juleevangeliet.html  

YFC 
Streetbibel til de større børn 
29-34 kr + porto (inklusiv mængderabat) 
https://yfc.dk/moedgud/  
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