
 

 
• CEF Sveriges Youtube-kanal  

På h:ps://www.youtube.com/channel/UCmFOS3QbNEdCdqWj-rZMSUQ/
featured kommer vi snart a: lägga ut flera julprogram för barn. Håll utkik! 

• Julfest på Zoom 
När barnen inte kan träffas som vanligt och ha julfest kanske ni kan ha en julfest 
på Zoom? På Zoom kan barnen se och interagera med varandra och med ledare. 
Det går a: sjunga och leka, med vissa anpassningar, och ni kan berä:a julens 
budskap för barnen. Kontakta oss gärna om du vill ha Zps och hjälp för en julfest 
på Zoom. 

• WebbuZk h:ps://www.cefsverige.nu/buZk/ 
I vår webbuZk finns flera olika jullekZoner för barn a: köpa med färdiga program 
för julfester. Kanske kan du ordna en julfest för dina egna barn eller en mindre 
grupp kompisar? Vi har även flera julsånger som du kan köpa noter och 
sångplanscher Zll. 

• Den bästa festen någonsin 
Den bästa festen någonsin är e: hä^e för barn som förklarar vad som hände på 
julen och varför Jesus kom.  I hä^et finns även pyssel som barnen kan göra och 
på baksidan finns hemsidor och adresser för den som vill veta mer. Beställ 
gärna och dela ut Zll barnen i din söndagsskola eller Zll grannar eller släkZngar 
som inte vet så mycket om vad julen handlar om. 

• Adventsböcker för barn 
Det finns flera bra kristna adventsböcker för barn i olika åldrar med 24 
kapitel som kan läsas e: varje dag fram Zll jula^on. Till en del böcker finns 
även Zllhörande adventskalendrar. Kolla in de kristna förlagens och 
bokhandlarnas hemsidor eller på second-hand. 

• Hembesök 
 När er söndagsskola eller barngrupp inte kan mötas kan du kanske knacka 
på hos barnen i din grupp och lämna en liten julhälsning i dörren eller 
lägga den i brevlådan, som e: sä: a: visa Guds kärlek och omsorg. Det är 
också e: sä: a: fortsä:a a: hålla kontakten med barn när ni inte kan 
mötas. 

Låt barnen få höra om Jesus den här julen! 

För fler Zps och beställning av material se www.cefsverige.se                         
eller kontakta kontakt@cefsverige.se 
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